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Mutto leikki sikseen. Ei vokuutus edes Tormosso voi estöö vqhinkoo topohtumosto.
tokoo qinoostoon vormon, nopeon jo oikeudenmukoisen korvouksen.
Tormo on vokuutettujenso omistomo yhtia 1c myöntöö koikkio nykyoikoisio vohinkovokuutuksio edullisin ehdoin
myös yksityisiö topoturmo- sekö irtoimistoSe
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LI PU N
LASKU
KESÄKUUN 20. päivä 1944. Olen käymässä patteristoupseerini luona, joka majailee Suomenvedenpohian
pohjoisrannalla olevan huvilan kellarissa Käärmekal-

lion maastossa. Jutut on juteltu. Huvilan päädyn takana porisee "korvikerömpsä" nuotiolla.
Suomenvedenpohjaan putoilee harvakseen mskaita
ammuksia nostattaen korkeita vesipatsaita. Yälillä iyrähtelee rantakallioissa ja kauempana takånamme, vi.

hollisen tuli aaltoilee edestakaiiin. Näihin teräviin
jyrähdyksiin sekoitturzt omien tykkien kumeat liihtölaukaukset, mutta nteilld, muutaman sadan netrin
päässä tulevista ja lähtevistä kr*nrateista, on rtuha.
Patteristoupseerikin yrittää kiireittensä keskellä sovit.
tirr asentoaln niin. että hän tavoittaisi muutaman
aurinsonsäteen avonaisen kellarin oven kautta,
Itse istun rantakalliolla ja odotan luvatun lähti!
korvikkeen valmistumisia ennen paluuta eteen. Istun

j.r. tuijot.rn veteen, scurailen nousevia vesipatsaita ja

pohjamudan kokkareiden putoamista takaisin vedea
pintaan. Katse seuraa vastapäistä, etelänpuoleista rantaviivaa ja käväisee Viipurin kaupungin ääriviivoissa.

Loppujen lopuksi en nyt ajattele-mitään ja kuitenkin
yritän asettaa asiat järjestykseen, omiin lokeroihinsa.
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Viime päivinä tapahtunut pikainen tulo Uudenkirkon oohiåispuolelta tänne ori kuin utukuva' Katselen
oatte^riståupieeria ia ihmettelen, onko siitä tosiaankin
yllätti
iain pari paiuaa, kun vihollisen
-panssarivaunu

härrei aseÅantiedustelumatkalla Summan maastossa ja
vei häneltä henkilöauton. Vastako pari päivää on kulunut siitä, kun hän 6" haupitsilla yritti suoralla suuntauksella estää vihollispansiareita tunkeutumasta Kauk'
ärvellä Keibelin maastoon.
f
Kiehuisi nyt tuo korvike pian, jotta pääsisi takaisin,
ei olisi aikaa olta tässä ia vain istua' Mutta toisaalta
idästä päin Rotanpesän linialta ei. kuulu mitään hälyt-

tävää, joten voihan tuon korvikkeen valmistumista

vesipisarat kimaltelevat auodottaakin. Vesipatsaiden
^
ilÅassa, liekö sirpale vai
vingahtaa
ringossa, ,ioskus
kivensiru.

Silloin herättää vieressäni seisova alikersantti, joka
on kiikaroinut kaupunkia, minut aiatuksistani:

Vasta oli linnan tornissa lippu, nyt ei ole'
- Mitäs Te puhutte ? Itsehän minä näin lipun
- aika sitteni antakaahan kun katson. Tyhjoku

järrä tOt.öttää lipputanko, ei ole lipoua. Olisiko niin

lyyntä, ettei lippu heiluisi. Ei ole, lippusalossa ei ole
Iippua. Havainto herättää huomiota, lisää tarkkailijoita

salossa ei ole enää lippua.

herättää pahoja aavistuksia.-

Ei tunneta-

asiaa. Ilmoitus

Naapuiihuvilan pihalla on liikettä, ja. näen siellä
vanhan tutun, erään yhtymän raskaan ryhmän patteriston komentajan. Onko hän kuullut mitään? Ei ole'
Puhelintiedustelu tykistöryhmän johtoon: tiedetäänkö

Ei tiedetä.
Silloin jyrähtää, ilma värisee ja veden pinta aaltoilee Suomenvedenpohjan eteläisellä puolella. Sorvalin
suunnalla nousee ilmaan valtava räjähdyspatsas. Mitä
tämä on? Joka tapauksessa nyt on tapahtunut jotain,

asiaan jotain valaisevaa?

joka ei enää oikeuta miettimään, vaan vaatii tekemään.

Takaisin eteen järjestämään tulenjohtoa kaupungin
suuntaan! Em. patteriston komentaja lähetti venePar'

yli. Lähestyessään vastajo jalkaväkitulta vastaansa.
Jonkin ajan kuluttua oli Viipurin linnan tornissa

tioita

Suomenvedenpohjan

rantaa he saivat

jälleen lippu, mutta se oli vieras lippu. Huusniemessä
oleva tulänjohtaja ilmoitti, että valloittaja juhlii voittoaan Monrepossa lauluin ja soitoin.

On kuulas syyskuun paiå. rf"tt"n kuluttua meidän
olisi poistuttava näiltä maisemilta ia aloitettave marssi
länteån päin. Käyn erään toverini kanssa viimeisen

alkaa hiipä- ahdistava kysymys, onko Viipuri menetetty? Muutahan tämä ei voi merkitä, mutta jos niin
on, niin miten ja milloin tämä on tapatrtunut? Miesten
ilmeistä näkee, että ajatus on tarttunut muihinkin,
vaikkei kukaan pue sitä sanoiksi. Nopeasti puhelimeen

kerran "puolueettomuuspuomilla". Sen toiselle puolelle ei ole enää menemistä.
Aivan lähellä on erään huvilan puutarha parhaimmassa syysloistossaan. Poimin sieltä mustan orvokin
ja asetan sen puolueettomuusPuomilta repimäni valkoisen kreppipaperin väliin. Seisoimme siinä kahden
ja hyvästelämme katseella Viipuria. Lähtö on vaikeampi kuin mitä kumpikaan meistä haluaa itselleen tai
toiselle tunnustaa.

ja soitto eteen:
Mitä kaupungissa on tapahtunut, linnan lippu-

rantaa vasten.

Viipurin linnon torniin nostettiin

Vii,purin linno iöi rintomon tookse 20.6.'l 944
ilmon ristilirppuo ylhäiseen yksinöisyyteensä

ilmestyy paikalle.

foirität "ppi ja näkkileipäpala hilloineen tuodaan
nyt niille ei ole aikaa.
viereeni, mutta
Onko lippu vai ei ia ellei, niin miksei ? Mieleen

-

Suomen

lippu koupungin lultuo vo'l'lotuksi 31.8.1941.
Tornin kotollo näkyy lipun nosloio
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9-loo6.l 944
Yenå'låiset voPouttivat tommikuullo 1944 Leningrodin koupunpin soksoloisten soorrosto

ovosivat routatieverkostonso liikennöitövöksi Suomen riitomollesookko.Karjolon
oli sen yuoksi orvioitovo uudelleen, ia puolustusvätmi"teluia olettiinkin siellä heti tehostoo, joukkoja jossoin möörin lisö7ö jo vorustelutöitö

io

konnql<sen puolustustilonne

kiirehtiö.

Yenöläiset Puolestoon ryhtyivät painostamaon Suomeo rouhontekoon suorittomollo
u-oimokkoito ilmopommituksio ja uhkaomollo suurello maohyökköyksellä. Kun rauhosto ei roskoiden ehtojen vuoksi tullut mitöön, soottoi hyökköys olla odotettovisso,
mutto yorhoisintoan vosto kelirikon jölkeen kesåh olusso.

viittoovia hovointoja tehtiin jotkuvosti. Tie- Yenälöisten hyökköysvalmisteluihin
dustelutoiminto,
Portiointi, vonginsieppoukset jo desanttitoiminto liiöäntyivöt. Lent:t?in!!ta kosvoi. to mooliskuusso olkoiyot rautdtie- jo outokutjetukset vilkostuo.
Tykistöä ilmoontui rintomolle lisöö. Kenttölianoitustöitå tehostettiin, ja 11 .5.alkoen
uen-älöiset_ryhtyivöt koivamoon jonkinloisio lähestymishautoja suomälofsten osemio
kohden. Radiotoiminto voikeni -10.5. löhtien. Suomolaiset Ztulinjan miehet, jotko
tömön koiken kuulivot ja nökivät, olivot vakuuttuneito siitå, eitä hyökkäyi olisi
pian tulossa.
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IV ÅK:n johto oli kuitenkin kaikesta huolimatta
sitä mieltä, ettei ainakaan venäläisten suurhyökkäys
ollut toistaiseksi odotettavissa. Tämä ei ollut tosin
ihmekään,

oli

sillä jopa Päämajan tiedusteluelimillekin

Karjalan kannaksen rintaman takana oleva venäläisten suuri voimainkeskitys tuntematon, kunnes se
yllättävänä myrskynä alkoi äkkiä purkautua.

Karjalan kannaksella ot] t.ratoun alussa '1944 linjalla Suomenlahti
Ohta
Rajajoki
Valkeasaari

- puolustuksessa
kenraaliluutnantti
Lappalaisenmäki
komentama IV ÅK, josta 10.D oli oikealla ja 2.D vasemmalla. Sen vasempana naapurina
oli Laatokkaan nojautuva III ÅK.
Kenraalimajuri Jussi Sihvoo komentaman 10.D:n
voimista oli vahvennettu Er.P 20 (kapt. K. J. Kcr,ttunen) eli Osasto H ryhmitettynä Rannikkolohkolle,
Vahv.JR )8 (ev. E. Juva) Rajajoen lohkolle ja Vahv.
JR 1 (ev.luutn. T. V. Viljanen) Valkeasaaren lohkolle.
Puolustuksen tykistötukena oli kuusi patteristoa sekä
kaksi patteria. Lisäksi kuuluivat divisioonaan Pion.
P 26, -YP 29, 25.Kss.K ja kolme tykkikomppaniaa
sekä tarvittavat huoltojoukot.
Kenraalimajuri Å. E. Martolan komentaman 2.D:n
voimat oli ryhmitetty niin ikään kolmelle lohkolle.
Vaskisavotan lohkolla oli Er.P 12 (ev.luutn. V. Ursin), Ohdan lohkolla vahvennettu JR 7 (ev.luutn.

-T. Laatikaisen

Å. Ehrnrooth) ja Riihiön lohkolla JR 49 (ev. F.

Vahlbeck). Divisioonan tukena

oli z

ristoa.

Venäläisten hyökköyksen poinopiste Vqlkeosqoren lohkollq 10.6.4.rt oli suuren kivitien
suunnosso. Heidön määräoikoihin mennessä

voltoomonso olueet merkitty piirrokseen
poksuillo viivoillo

t
f
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R.

tykistöpatte-

IV AK:n reservinä oli eestiläinen vapaaehtoinen
l/JR 2OO. Armeijakunnan muiden jouk-

pataljoona

kojen taistelukäytöstä määräsi ylijohto.
*
Etulinjan joukkojen jo pitkän aikaa odottama venä-

Iäisten hyökkäys alkoi 9.6. kello 6, jolloin Suomenlahden rannasta lukien noin 15 km levyistä IV AK:n
rintamanosaa vastaan vyöryi suuri määrä venäläisiä
pommituskoneita toisiaan seuraavina aaltoina ja ryhtyi kirkkaan sään vallitessa pommittamaan suomalaisten asemia. Niitä seurasivat pian maataistelukoneet,

jotka alkoivat tulellaan kyntää suomalaisten taisteluhautoja. Samanai,kaisesti kohdistivat vihollisen lukuisat lentolaivueet pommituksensa pitkälle rintaman
selustaan. Venäläisten lentokoneiden määrä lieoee
Kannaksella 9.6. kuluessa kohonnut noin tuhanteen.
Kello 6.45 lii,ttyi venäläisteo tykistö noin puolensadan patteriston voimalla tulitoimintaan pehmittääkseen rumputulella suomalaisten asemia. Tykistötuli
oli kerrassaan korvia huumaava. Kiivas kranaattisade
painoi puolustajat heikkoihin suojiinsa. Hiekansekainen multa sauhuili ilmaan korkeaksi, keltaise[<si savupilveksi, joka sokaisi kaiken näkyvyyden. Sivustalta
Kronstadtin taholta syytivät myös merilinnakkeet ja
laivasto tuhoavia laukauksiaan'Pitkin puolusttrslinjoja ja selustateitä. Ras'kaat keskitykset ickivät kohdalleen sattuneet puolustusrakennelmat murskaksi.
Tykistötulen jatkuessa alkoi vihollisen pienehköjä
jalkaväkiosastoja kello 7 jälkeen lähestyä eri tahoilta
10.D:n ja Z.D:n asemia. Etulinjan tukikohdat ryhtyivät parhaansa mukaan tulellaan torjumaan hyökkä-

#
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puolustaman ns. Mottorin mutkan tukikohdan suomalaisten katkerista vastahyökkäyksistä huolimatta,

Sormenkörien elumoinen korsu "Käsikähmö"

mutta II/JR 1 säilytti

asemansa.

Päivän 9.6. kuluessa joutuivat kaikki 10.D:n reservit sidotuiksi taisteluun. Tilanne näytti Sihvon ilmoituksen mukaan uhkaavalta, mutta mitään apuvoimia
ei AK:n johto toistaiseksi luvannut hänen käyttöönsä.
2.D:n lohkolla torjuttiin 9.6. vastaiskuin kaikki

10. divisioonon riniomon tukikorsu "lmpivoorc"

venäläisten hyökkäykset.

IV AK:n johto ei uskonut venäläisten suurhyökkäyksen olevan vieläkään kyseessä.

Sotatoimet III AI(:n lohkolla eivät aiheuttaneet
mitään muutoksia rintamassa.

*
Aamu'r'arhaisella 10.6. r,enäläiset avasivat erilaatui-

sin tykistövoimin entistä kiivaamman tykistövalmistelun, joka ulottui 4-5 km syvyyteen suomalaisten
asemien selustaan. Tähän liittyi nytkin vilkas lentotoiminta ilmanherruutta hallitsevan vihollisen PuoIelta. Koko taistelukenttä peittyi hirvittävällä pauhul-

ystd, ja suomalaisten tykistö alkoi ampua uhatuille
kohdille sulkuja, koska tähystys sankassa pölyssä oli
mahdotonta. Venäläisten eteneminen

aluksi joka taholla.
Rannikkolohkolla

L)

jäi kuitenkin

torjuttiin

täten

venäläisten kello

valtaama Sormenkärki-tukikohta päivän päättyessä
heidän käsiinsä. Samaten venäläiset ottivat iltapäivällä
Valkeasaaren lohkolla pysyvästi haltuunsa I/JR 1:n

Ia ja ryskeellä syttyneeseen teräsmyrskyyn.
Suomalainen tykistö .fa it.tykistö ryhtyivät mahdollisuuksiensa mukaao tehokkaimpaan torjuntaan.
Pari tuntia kestäneen tykistöammunan ia ilma'
pommituksen aikana sortuivat suomalaisten etulinjan
viimeisetkin taisteluhaudat, korsut ja esteet, joten
asemista ei enää ollut mitään tukea puolustukselle.
Aseita murskautui ja puhelinyhteydet katkesivat kokonaan. Vain radiot toimivat, mikäli viestitys oli
hirmumelussa kuultavissa.
Kello 7 venäläiset aloittivat edellisen päivän hyök165

käysrintamilla vahvoin jalkar,äkivoimin panssarien tukeman hyökkäyksen painopisteen ollessa Valkeasaaren

lohkolla suuren kivitien seudulla. Ylivoimaiset vihollisjoukot saivat suomalaisten tukikohdat nopeasti
saarretuiksi. Suomalaisten tappiot kasvoivat hetki
hetkeltä, eivätkä he kyenneet estämään vihollisjoukkojen aloittamaa, tuhoisaa vyöryd. länteen päin. Lukuisat puolustuspesäkkeet ja yksityiset sotilaat taiste-

livat kuitenkin saarrettuinakin viimeiseen saakka.
Kun taistelun kestäessä palyon päällystöä kaatui,
joutui suuri osa elossa olevaa miehistöä avuttomaan
tilaan. Jo 'r,uorokauden kestäneestä taistelusta järkyttyneet JR 1:n joukot alkoivat hajautua ja kellon
lähetessä 8:aa vetäytyä kivitien seutuja pitkin taaksepäin. Rajayoen lohkolla horjui myöskin JR i8:n puo-

lustus vihollisen painostuksesta jo tällä hetkellä rautatien pohjoispuolella ja kello ! seudussa rautatien ja
meren välillä joukkoyen alkaessa vetäytyä Ollilaa
kohden.

Kun ylijohdon taholla 10.6. aamuvarhaisella ei vielä ollut tietoja venäläisten suurista hyökkäysvoimista,
ei toistaiseksi uskottu heidän suurhyökkäyksensä olevan kysymyksessä, r,aan toivottiin vielä t0.6. aamulla,
r.',

että tilanne saataisiin vastahyökkäyksin korjatuksi.
IV AK:lle annettiin oikeus käyttad. eraitd VT-linjalla
olevia joukkoja, HRR:ää, JP l:tä ja 3.D:n osia vastatoimintaan.

IV AK ryhtyikin

miehittämiseen.

Kivitien suunnalla taistelut lähestyivät kello 8.30
jossa oli ollut JR 1:n komentopaikka.

jo Öljymäkeä,

Venäläiset rynnistivät kaavamaisissa hyökkäysryhmityksissään panssarien saattamina yhä eteenpäin eikä
heitä enää mikään hidastanut. Etumaisina hyökkäsir.ät

jonkinlaiset tunnustelijat tai yhteysmiehet, jotka valoraketteja ampuen ja punaisia lippuja heiluttaen antoi-

vat Ientäjille ja tykistölle merkkejä maastokohtien
valtaamisesta ja hyökkäyksen edistymisestä. Puolenpäir,än tienoilla venäläiset ehtir,ät Mainilan tasalle.

Sinne oli reservistä lähetetty JP 1 asettunut viivyttämään, mutta senkin rintaman panssarit heti mursivat
ja syöksyivät nopeasti Jäppilän sillalle, joka oli jää-

nyt räjäyttämättä.
vihollisen
Rannikolla vetäytyir,ät l0.D:n osat
- vasenta sipainostaessa rintanrasta ja uhatessa niiden
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0. divisioonon pulhelinkeskus "Tiiro

viipymättä suunnittele-

maan vastahyökkäystä, mutta epäillen sen onnistumista
kuitenkin ehdotti, että tyydyttäisiin vain VT-aseman

vustaa Tulokkaasta käsin
puolenpäivän jälkeen
- Divisioonan komenKuokkalan
Haapalan linjalle.
taja yritti pysäyttää
r,iholliset rintamassaan Kuokkalan
Haapalan
Jäppilän tasalle käyttäen myös
- 26:n j.a. I/JR
- 2OO:n
Pion.P
voimia, mutta ei tässäkään
onnistunut.

Kuumimman helteen kokeneen JR 1:n tappiot
olivat Valkeasaaren ,taisteluissa kaikkiaan n. 20 /c
joukkojen taisteluvahvuudesta, mukana 8 komppanianpäällikköä.

Divisioonan tykistö joutui lähes kokonaan vihollisen

Keskipäivällä 10.6. alkoi ylijohdolle vihdoin eri tavoio selvitä, että venäläiset olivat Iähteneet todella
suurin voimin Iiikkeelle. Etulinjan taisteluissa oli 9.6.
todettu olleen vain kolme rintamassa jo ennen ollutta
divisioonaa, mutta nyt näytti niitä olevan ainakin
kymmenen, joukossa kaartin valiojoukkoja. Venäläiset

olivat siis epäilemättä aloittaneet suurhyökkäyksen,
jonka torjuminen I(annaksella sillä hetkellä olevin

voimin näytti epävarmalta. Tämän vuoksi Ylipäällikkö hyväksyi IV AK:n ehdotuksen ja vielä päivållä antoi käskyn ryhtyä tehokkaasti viivyttäen vetäytymään

saaliiksi.

VT-asemaan.

2.D:n lohkolla vihollinen pakotti pari tuntia kestäneen tulivalmistelun iälkeen myös Er.P 12:n irroittautumaan kello 8 seudussa asemistaan. JR 7:n joukot
taas joutuivat sitkeihin taisteluihin venäläisten hyökätessä 'tukikohtia vastaan, jotka päivän mittaan siirtyivät kädestä käteen. Valkeasaaren lohkon puolustuksen murtumisen takia oli 2.D:n koko oikea siipi

Venäläisten hyökkäysarmeija, joka muutamassa päivässä tämän jälkeen keräytyneiden tietojen mukaan
käsitti viisi armeijakuntaa, yhteensä 1l divisioonaa,
oli täten Rajajoen
Valkeasaaren linjalla aloitta-

vedettävä taemmas.

- 10.6. keskipäivään mennessä
mallaan hyökkäyksellä
saavuttanut tärkeän strategisen tavoitteen v alta.ama,lla
koko Rajajoen läntisen mutkan rajoittaman alueen,
joka muodosti edullisen lähtökohdan sen vastaisille
sotatoimille Karjalan kannaksella.

läpimu rtotaistelussa
1944
ISTUUDUIN Aleksandrovkan takamaastossa kulkevan tien varressa olevalle hirsikasalle ja kaivoin taskustani kessuvehkeet. Iltapäivä oli helteinen, ja nihkeä

Elömyksiä tykistön
tulenjohtueesso

hiki teki olon vastenmieliseksi. Olin saanut kessusätkäni jo miltei valmiiksi, kun Merituitun kukkulan

suunnalla kajahti tykin lähtölaukaus. Kuulostelin hetkisen ammuksen kulkua. tljellus muuttui äkkiä pahaaennustavaksi sähinäksi, jonka vuoksi sukelsin hirsikasalta kiireesti maaemon suo jaan. Tulinen isku 1öi
kon,ani lukkoon ammuksen räjähtäessä hirsikasan takana muutaman metrin päässä olinpaikastani. Nousin
ylös, koppasin käteeni kessusta tyhjentyneen pclti-

rasiani

ja kuuntelin

seuraavia mahdollisia lähtölau167
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kauksia. Lähdin kävelemään öljymäen suuntaan ojan
reunaa pitkin valmiina tarvittaessa suojautumaan. Tykki iätti ammuntansa tuohon yhteen laukaukseen, ja
rauhassa sain kulkea matkani JR l:n joukkosidontapaikalle. (Piirrokset ss. 164 ia, L69)

Olin viipynyt äskeisen tien varressa odottelemassa
Rask.Psto 25:n tulenjohtueen kuljetusautoa, jonka piti

I
,

tuoda tulenjohtueemme eteen. Olin ollut mainitun
tulenjohtueen mukana Mainilasta öljymäkeen saakka,
jossa meidät käskettiin pois lavalta, ja automme luovutettiin sairasajoon. Etulinjassa oli näet 1. patterin
tulenjohtueessa kaksi miestä haavoittunut, ji autoa
tarvittiin heidän noutamiseensa. Lähdin paikan tuntevana oppaaksi

ja sillä

matkalla jäin etumaastoon,

koska arvelin koko tulenjohtueemme pian saapuvan.

Meni kuiteokin tunteja, ja pitkästyttyäni odotukseen
lähdin autoa vastaan. Auton tapasin vasta joukkosidontapaikalta, ja siinä oli edelleenkin toinen haavoittuneista, mutta nyt jo vaitajana. Kun autoa tarvi,ttiin kaatuneen kuljettamiseksi vieläkin, jat'koin matkaani öljymäkeen. Siellä tulenjohtue yhä odotti kulietusta etulinjaan,
Saimme toisen auton,

ja matka eteenpäin

alkoi.

Pääsimme autolla melkein Åleksandrovkan kasarmialueelle saakka, ja käveltäväksemme jäi vain jokunen
sata metriä. Kuljimme jokea myötäilevää polkua pit-

kin "leipomon" raunioille, jossa tulenjohtopaikkamme
sijaitsi. Vihollisen kevyet heittimet suorittivat tavanomaista häirintäänsä, mutta sotaan tottuneina emme
siitä välittäoeet, vaikka joskus räjiihtikin muutaman

kymmenen metrin päässä lähellämme. Juuri näiden

heittimien ammukset olivat puolenpäivän aikoihin silponeet mainitut kaksi toveriamme.
Illansuussa kesäkuun
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8. p:nä tulimme tulenjohto-

paikkaamme. Se oli luja, raunion kellarikerrokseen
rakennettu suuri korsu. Tähystyspaikka eli "silmä" oli

korsun katolla, etupuoleltaan tiiliseinän jäännöksen
oli suojattu hirsin ja kivikerroksin, ja rakennelman kattona oli panssarilevy, jonka
aukosta kohosivat haarakaukoputken sarvet valmiina
taistelumaaston tähystykselle. Kulkutienä "silmään"
oli suojaton tikapuurakennelma yhteyshaudasta kor-

suojaama. Sen selusta

sun katolle.

Korsumme takamaastossa oli raunioitunut kirkko,
josta olivat pystyssä vain tornin rauniot. Vihollisen
järeä tykkijaos oli jauhanut kirkon tiilikasaksi.
Tulenjohtopaikkamme sijaitsi "Lyhdyn" lohkolla.
Oikealla oli "Päreen" lohko ja vasemmalla lammen
takana näkyi tukikohta "Kärki". Tietääkseni olimme
JR l:n ja JR )8:n saumassa. Patteristomme kuului
JR l:n tukitykistöön.
Kotiutumisemme korsuun sujui varsin totuttuun tapaan. Ilman erimielisyyksiä jokainen löysi oman laverinsa. Vartiovuorot vedettiin korttipakasta, ja niin
olimme valmiit aloittamaan tavaoomaisen asemasodassa totutun etuvuoroelämämme ehkä kahdeksi viikoksi
eteenpäin. Sitten tulisivat toiset ja pääsisimme viettämään aurinkoista kesää "töpinän" maisemissa.
Saatuani ryhmäni kanssa radioasemamme pystyyn
ja todettuani yhteyden toimivan lähdin ulos tutustumaan uuteen maastoon. Kiipesin korsun katolle katsellakseni etumaastoa, mutta tulenjohtajamme, vänrikki Eiler Ahlman oli jo siellä tutustumassa maaleihin vartiovuorossa olevan alikersantin kanssa. En mahtunut nyt tähystyspaikkaan, mutta joutuisinhan aamulla vartioon kello 4-6, jolloin olisi kyllä aikaa maisemien katselemiseen. Vihollisen puolelta selvästi kuuluvan moottorinmelun saattelemana menin laverilleni

ja vaivuin uneen onnellisen tietämättömänä huomisen
päivän rasituksista.

Vartiovuoroni oli 9.6.
kulumassa loppuun,
"]*r'rtt"
ja kello lienee ollut puolen
kuuden paikkeilli.-Olin
tähystänyt haarakaukoputkella sumuverhosta vapautuvaa etumaastoa koko vartiovuoroni ajan. Sumuverhon

kätköistä paljastuivat osa kerrallaan piikkilankojen
arpeuttamat sodan kasvot, tutut olemukseltaan jo vuosien takaa, mutta yksityiskohdiltaan

ja kaivantojen
uudet.

Hiljaisuus asui sotakentän yllä. Sen rikkoi vain yksinäisen käen kukunta jossakin tukikohtamme puussa.

Kultakurkku kyllästyi kuitenkin kukuntaansa ja lensi
etelään päin välittämättä ihmisten rintamalinjoista.
Aamu oli kaunis ja lupasi helteistä päivää. Kesäaamun idyllin rikkoi silloin metallisin siivin lähestyvä
kuolemankone, lie ollut ns. maataistelukone. Oli kuin
olisi itse viikatemies lennellyt tähyilemässä tulevan
päivän niittosarkaa.
Kone lähestyi kivitietä seuraillen, kaartoi taaksemme
ja ampui loivassa syöksyssä rakettinsa läheisyydessä
olevaan ilmatorjuntaelimeen, jatkoi sen ylitse ja pu-

dotettuaan pienikokoiset Pomminsa poistui omalle

puolelleen. Soitin puhelimella alas korsuun ja ilmoitin
tulenjohtajalle tapahtuneesta, koska mieleni valtasi
ennakoiva aavistus kauan odotetusta hyökkäyksestä.
Tulenjohtaja ei pitänytkään ilmoitustani hätiköitynä,
vaan ryhtyi kiireesti pukeutumaan tullakseen ylös.
Olin tuskin saanut puhelimen käsistäni, kun kuulin
kaukaista surinaa. Sointuva, notkuva ääni muistutti
suuren mehiläispesän huminaa. Katsoin vihollisrintaman takaisen metsänreunan yläpuolelle haarakaukoputkellani ja havaitsin suuren määrän pommituskonemuodostelmia lähestymässä. Hälytin jälleen puhelimel-

la
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alas

ja

tulenjohtajan vastatessa ilmoitin lyhyesti

suurhyökkäyksen alkaneen, kylmien väreiden samanaikaisesti kutitellessa selkärankaani.
Olin varma, että monasti minut helpollakin päästänyt sotakohtalo oli tällä kerralla asettanut minut
tovereineni paikalle, jossa monivuotinen sotamme saatettaisiin päättymään soturin kuolemalla.
Tulenjohtaja ennätti hädin tuskin ylös, kun ensimmäiset pommit putosivat kohteisiinsa. Räjähdys oli
miltei yht'aikainen. Maa tärisi ja hiekka lensi korkeal-

le. Katsoipa mihin tahansa, kaikkialla tienoon peitti
sankka pölypilvi. Korvat tukkeutuivat äänen voimasta,

ja kuumat ilmanpaineaallot pyrkivät

paiskelemaan

meitä nurkasta nurkkaan. Pommeja tuntui tulevan
milteipä rajattomasti. Siellä täällä kohosi ilmaan myös
korsuhirsiä kertoen täysosumista. Koneet kaartoivat
päällämme Suomenlahden suuntaan, osan jatkaessa
matkaansa takamaastoon.

Olin aikeissa lähteä korsuun radion ääreen, kun
äkkiä jyrähti vihollisen tykistön yhteislaukaus. Äskeinen jyrinä oli tämän rinnalla vain alkusoittoa. Nyt
näytti todella tulevan pahaa jälkeä tukikohdissa. Kaikki näytti hajoavan. Pian kuitenkin hermosto sopeutui
poikkeuksellisiin olosuhteisiin, ja asiat alkoivat näyttää
kohtuullisemmilta. Vielä sitä sentään teräksen joukkoon mahtui. Paniikkimainen sisäinen hermopaine tasottui ja muuttui toiminnan tarpeeksi.
Livahdin yhteyshautaan ja sieltä korsuun radion
luokse. Peltolan Masa oli yrittämässä yhteyttä, mutta
sitä ei saatu. Sain yhteyden "kukkopilliksi" nimitetyllä
radiopuhelimella pataljoonan komentopaikkaan. Radiopuhelin oli varattu sivustayhteyksiin tarvittaessa,
mutta puutuin sen avulla kahden aseman liikenteeseen. Pienen selvittelyn jälkeen komentopaikka hyväk-

syi minut suomalaiseksi, ja täten saimme erittäin hyvän yhteyden paikkaan, jonne tilannetiedotukset olivat
oli tykistön upseeri tulimahdollisuuksineen. Puhelinyhteytemme oli katkennut heti pommituksen alettua ja pysyi katkenneena
alusta loppuun saakka huolimatta vikapartioinnista.
Tykistövalmistelu kesti puolisentoista tuntia. Vihollisen järeä jaos oli siirtänyt tulensa pitäen maalinaan
korsuamme, ja nyt'kuului noiden kahden jireän am-

tervetulleita ja jossa lisäksi

muksen sähinä

yli

muun melun niiden

lähestyessä
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aluettamme. Odotimme niiden osuvan ja pelkäsimme,
ettei katto niitä kestäisi. Piiskatykit ja pänssarit ampuivat vihaisia ryöppyjä tukikohtien pesäkkeisiin, ja
heittimien ammukset räjähtelivät haudoissa.
Åamupäivän kuluessa vihollinen ryhmittyi tukikohtiemme edustoilla ia ryhtyi hyökkäykseen. Samalla
tykistötuli siirtyi tukikohtien takamaastoon ja sivustoille. Saimme niskaamme moninkertaisen tulen, sillä
vihollisella ei ollut hyökkäysaikeita vielä meidän kohdallamme. Jouduin seuraamaan tätä toimintaa tähystyspaikastamme, koska olin siellä radiopuhelimen kanisa
tulenjohtajan antaessa tilannetiedotui<sia pataljoonaao.
Samaa yhteyttä käytti jalkaväen ylikersantti, joka oli
ilmeisesti joukkueen varajohtajaoa tukikohdassamme.
'Kärjen" tukikohtaan vihollinen yritti hyökätä täydellä teholla. Se ei kuitenkaan näkynyt pääsevän meilie

sivusuunnassa näkyviin hautoihin, joisia omat jalka-

väen soturimme tekivät ankaraa vastarintaa. Hyökkäys keskeytyi jonkin ajan kuluttua. Myös tykistötuli vaimeni välillä tuntuvasti tosin silloin iällöin kiihtyäkseen ankaraksikin. Saimme aikaa levähdykseen.
Myöhemmin iltapäivällä tykistötuli alkoi uudelleen
ja.saavutti nopeasti entisen tehonsa. Vihollisen jalka-

I

I
*

väki ryhtyi hyökkäykseen. Tulenjohtajamme ammutti
sulkumaalin eteemme, mutta sitten iouduimme luopumaan tulituesta, kun sitä välttämättä tarvittiin kivitien varrella. Tukikohdass,unme torjuftiin hyökkäys,
ja vihollinen lakkasi yrittämästä sinne epäbnnis[umisensa jälkeen. Muualla ei ollut yhta hyväa onnea,
vaan vihollinen sai jalansija,a eräissä tukikohdissa.
"Kärki" menetettiin melko nopeasti. Vihollisen jalkaväkiryhmät näkyivät etenevän ien takaisessa maastossa
noin kilometrin syvyydellä asemistamme.
Vihollinen tyytyi alkumenestykseensä, ja toiminta
rauhoittui kesäillan vaimean hämärän alkaessa peittää
kätköihinsä ankean taistelumaaston. Tilanne vakiintui
toistaiseksi. Lähes kilometrin syvyinen ja levyinen painautuma Mottorin mutkassa iätti tukikohtamme pahasti vihollisen kainaloon. Se ei luvannut hyvää huomiseksi. Päivän ankara koetus oli kuluttanut tukikohdissa vielä jäljellä olevien miesten hermovoimaa,
ja huonoa jatkoa lupaava tilanne tahtoi väkisinkin

olivat jääneet kesken. Aamulla leimahtivat sodan liekit
täyteen mittaansa, ja ne polttivat sielua ja ruumista,

niinkuin vain massiivisen sodan liekit voivat polttaa

tulisimmassa painopisteessä. Ylirasittuneet miehet
eivät kestäneet ylivoiman painoa, vaan sortuivat. Muutamassa tunnissa oli sisäänmurto laajentunut läpimur-

roksi, ja aukon levitys sivustoille iatkui. Ensiksi jouduimme tuon levityksen alttarille me, jotka olimme
eilen jääneet sisäänmurron reunaan.
Heräsin kello 5 korsumme laverilla ankaraan jyrähdykseen pommilastin pudotessa asemiimme. Korsu
keinahti kuin laiva aallokossa. Nukkuessani lauennut
hermojännitys saattoi minut valmistautumattomana
karmaisevan totuuden eteen, mutta pian tavoitin eilisen mistään piittaamattoman asenteen.

Tykistö yhtyi valmisteluun, ja nyt tuntui kuin
kaikki tavara olisi tullut juuri meidän niskaamme.

Järeä ampui tarkemmin kuin eilen, ja ammukset huojuttivat korsuamme. Tulenjohtaja soitti alas ja antoi
tulikomennon viestitettäväksi radiolla patteristoon.
Maalina oli hänen ilmoituksensa mukaan meidän kor-

suumme tulta iohtava vihollisen tulenjohtue. Maalin
tärkeydestä syntyi neuvottelu, sillä tulta tarvittiin

muuallakin. Ilmoitin, että ellei tulenjohtuetta saataisi
pois pelistä, lentäisimme pian ilmaan korsuinemme
kaikkinemme.
Ennätin lauseen loppuun, kun asemissamme tärähti
ennen kokemattomalla tavalla. Korsun katto- ja seinä-

laudoitus iski vasten kasvojani ja kypärän suojaamaa

päätäni. Tajuntani sumeni hetkeksi. Tunsin vain lentäväni jonnekin hiekan, kivien ja lautojen joukossa. Hämärtyvä ajatus oli, että nyt mentiin viimeisen kerran.
Tunsin pelkästään helpotuksen tunnetta. Mutta paha ei

ollut vielä lopussa. Ihmeekseni Iöysin itseni täysissä
ruumiinvoimissa korsun toiselta puolelta. Näin, kuinka
aina ensin toveriaan ja, vasta sitten itsedän ajatteleva
Peltolan Masa hyökkäsi lautakasan kimppuun luullen
minun jääneen sinne.
Poistuimme yhteyshautaan, sillä oli odotettavissa,
että seuraavat ammukset täydentäisivät työn ja sortaisivat korsumme kokonaan. Olin melko "äimänä" saamastani iskusta ja niin ryntäsin ulos ilman asetta. Ek-

painaa mielet maahan.

Illalla oli joukko vihollisen pioneereja ryhtynyt
purkamaan "Kärjen" tukikohdan miinakenttiä. Tulenjohtaja lähetti minut tukikohtamme taakse ilmestyneelle piiskatykille ilmoittamaan tämän maalin. Koska
piiskalta ei voitu maalia, nähdä, sovin tulenjohtajan
kanssa yksinkertaisista käsimerkeistä tulen mahdollista

ja ilmoitin maalin
siellä olevalle luutnantille. Pian kajahti laukaus ja
odottelin tulenjohtajan merkkiä. Samassa kuitenkin
iski runsas heitinkeskitys piiska-asemaamme. Se tuli
niin nopeasti, että vihollisen oli täytynyt havaita jo
tuloni sinne. Ensimmäistä taukoa hyvaksi käyttäen
palasin tulenjohtopaikkaamme, sillä telvää oli että
pirlkan toiminta päättyi siihen keskitykseen.
Myöhään yöllä saimme täydennyksen tukikohtaamT. .I"{i .ryhmän verran jalkaväkeä jämerän kaptee_
nin johdolla. He asettuivat aluksi korsuumme, kunnes
korjausta varten. Juoksin piiskalle

löysivät tarkoitukseensa sopivamman korsun joen penkalta. Ytilla oli tuotu meillä myös ruokaa ja uusi räio_

kone viallisen tilalle. Tästä en tiennyt mitään, sillä
päivän töistä väsyneenä olin nukahtänut laverilleni.
päivä; tO.6.44, n{ki joukko.jemme
...*:.rly,
Yöllä oli reservimme operoinut jotakin,

tappion.

muttä
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syin pian toisista ja ryhdyin heitä haeskelemaan. Käsitin ainoana mahdollisuutena, että he ovat siirtyneet
etuhautaan tulenjohtotehtäviin. Menin sinne ja törmäsin puoliksi sekapäisenä pesäkkeeseen, jossa oli kaksi

minulle tuntematonta miestä, luutnantti ja sotamies.
He katsoivat minua hiukan kummissaan, mutta kun
selitin korsun sortuneen, ymmärsivät hyvin asian.
Luutnantti huomasi minut aseettomaksi ja antoi käsikranaatin mainiten samalla odottavansa hyökkäystä
millä hetkellä tahansa. Tyytyväisenä aseeseeni lähdin
pitkin taisteluhautae vasemmalle aina saumakonekiväärille saakka tapaamatta yhtäkään miestä.
Äkäinen piiskan laukaus palautti minut taas päiväjärjestykseen, ja lähdin etsimään tulenjohtuetta muualta. Kär,in myös vilkaisenr.tss.r korsuamme ja siellähän
kaverit istuivat la'r'erilla, kuin kanai ,rrrella vailla sen
suurempaa hätää. Asetuin trloksi.
Olimme nyt kykenemlttömrä toimimaan. Meiltä
puuttuivat kaikki yhteydet. Rrdiopuhelinkin oli särkynyt pudotessani tikapuilta yhteyshautaan. Emme tienneet, että emme yhteyksiä noihin eikoihin enää tarvinneetkaan, sillä vihollinen oli jo murtautunut läpi
ya ajoi tykistömme pois .rsemistaan.
Näinä hetkinä alkoi kohtalo harventaa meidänkin
vähäistä joukkoamme. Korsuumme tuotiin sokeaksi
haavoittunut mies, ja pian sen jälkeen löysimme korsumme edustalta pahasti rintakehään haavoittuneen,
joka viimeisillä voimillaan oli yrittänyt korsumme suojaan. Hän kuoli laverille ensiapua antaessamme. Jätimme hänet siihen uinumaan tuskistaan päässeen soturin ikuista unta. Eräs sortui yhteyshautaan läheisyyteemme.

Naapuritulenjohtueen kohtalo huolestutti tulenjohtajaamme, ja hän Iähetti minut käymään sen luooa. Mat-

ka

oli

suoritettava suurelta osalta avomaastossa ja oli

siksi mitä hankalin taipale kovassa keskityksessä. Alku-

matkalla tapasin yöllä tulleen jämerän kapteenin pienissä vaikeuksissa miestensä kanssa. Polulla makasi

kuollut tai ainakin pahoin haavoittunut mies ympärillään viitisen toveriaan. Kapteeni yritti selittää miehilleen, että oli pysyttävä pesäkkeissä ja korkeintaan
pari miestä sai lähteä haavoittunutta saattamaan. Kapteeni huusi minulle ohi mennessäni kysyen vetoavasti, että onko hätä tämän näköinen? Vastasin reippaasti hädän olevan kaukana ja jatkoin taivaltani.
Korva tarkkana lentoratoja kuunnellen lähdin ylittämään avomaastoa. Hetkisen kuluttua sähisi paikalle
kuusituumaisten isku ja maa järisi. Suojauduin syvänteeseen, ioka oli kiusallisen matala. Sirpaleet iskivät
selkäni ylitse läheisen joen pintaan roiskuttaen vettä
päälleni.
Enemmän tai vähemmän kovaa kokeneena saavuin
"Päreen" tulenjohtueeseen. Siellä olivat asiat hullusti
sikäli, että kasarmirakennus, jonka yläkerrassa tähys-

tyspaikka oli sijainnut, oli sortunut. Tiilikerros peitti
korsun ovikäytävän siten, että minulta olisi kulunut
tunteja, ennenkuin olisin sa.rnut serr raiv,rtuksi. Lähdin katsomaan olisiko . korsuun muita kulkuteitä ja

löysinkin ikkunan. Korsu oli tyhj:i. Tulenjohtue oli
siirtynyt tappioita kärsimättä toiseen korsuun.
Vihollisen järeä jaos ei ollut luopunut aikeistaan
korsuamme kohtaan, ja niinpä iski sen kranaatti katollemme. Katto kesti, mutta tiiliseinän jäännös romahti alas korsun käytävään sulkien kulkutiemme.
17',|

"Silmässä"

ollut

tulenjohtajamme

tuli pian

ratva^'

maan oven edustaa ia tehtyään kotvan reipasta työtä
aukaisi oven. Huomasimme hänen otsassaan silmän
yläpuolella reiän, mutta hän sanoi sen olevan mitätitinian. Hänen henkensä oli säilynyt, koska kranaatti

oli

fäänyt suutariksi.

Lähdin ylös tulenjohtajan seuraksi. Tykistötuli ei
enää kohdistunut kovinkaan ankarana asemiimme. Vihollisen jalkaväki odotti ilmeisesti kypsän hedelmän
putoamista jalkoihinsa, koska ei ollut ryhtynyt hyökkäykseen. Kivitiellä sen ioukot sen si jaan vaelsivat
takamaastoomme. Ties kuinka kauaksi jo olivat kerinneet. Usea patteri ampui saattoa takanamme olevalle
suolle. Hävittäjät, maataistelukoneet ja matkoiltaan
palaavat pommituskoneet lensivät yllämme. Jotkut
niistä lensivät aivan pinnassa tukikohtia tarkkaillen ja
maaleja etsien.
Seisoin tulenjohtajan kanssa "Silmän" takana korsun

katolla. Näkösuojaa taaksepäin ei ollut. Ylitsemme
lensi silloin pommituskone muutaman kymmenen
metrin korkeudella. Sen tähystäjä katsoi suoraan meihin. Se humahti ylitsemme ja alkoi junnata korkeutta.
Nousukaarrossa se ryhtyi kiertämään äskeiseen tulosuuntaansa moottorit ulvoen. Pian se saavutti tarkoitukseensa riittävän korkeuden 'ja muutti suuntansa
ylitsemme kulkevaksi. Arvasimme sen aikeet ja lähdimme korsuun. Näimme, kun koneen alta irtosi järeä
pommi, joka aloitti matkansa osoitteenaan korsumme
Hetken aikaa odotimme loppuamme, mutta pääsimmekin pelkällä säikähdyksellä koko asiasta. Pommi räjähti aivan korsun vieressä, mutta tuhoa se ei saanut
aikaan. Korsu keinahti ankarasti, ja siinä kaikki.
Vihollisen onnistunut läpimurto alkoi vaikuttaa kokonaistilanteeseen Rannikkolohkollakin. Saarrostusvaaran takia JR 5s alkoi saamansa käskyn mukaisesti irroittautua asemistaan. Vihollinen joudutti tilanteen kehitystä ryhtymällä paikallisiin hyökkäyksiin joskin varovaisesti. Hyökkäykset olivat paikoitellen vain pelkkiä hautojemme miehityksiä, kuten meidänkin tuki-
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kohdassamme. Tehokasta vastarintaa ei aikaansaatu
miehistön vähälukuisuuden takia, ja siitä johtuen irtautumisemme muodostuirtuhoisaksi. Viitytyksen epäonnistuttua joutui omiin joukkoihin palaavaksi määrätty tulenjohtueemme Rajajoen penkalle aukeavan
yhteyshaudan päässä puristukseen. Hävittäiät ja maa-

tulittivat jatkuvasti hauta-aukkoa, ja
miehittänyt vihollisen jalkaväki yritti vyö-

,taistelukoneet
asemamme

ryttää yhteyshautaa samanaikaisesti. Syntyi joukko nopeasti vaihtelevia tilanteita, ioiden seurauksena tulenjohtajamme kaatui ja yksi miehistämme, tykkimies
Lavonen, jäi vangiksi.
Joen vastakkaisella penkalla ryhtyi kolme miestä
jämerän kapteenin johdolla suojaamaan mahdollisesti
vielä haudassa olevien irtautumista, mutta ketään ei
enää tullut. Saattoammuntaa johtava vihollisen tulenjohtue havaitsi silloin meidät, ja seurauksena oli paha keskitys joen penkalle. Sen päätyttyä vetäydyimme
suolle, jossa näin enää vaio kolme miestä kapteenin.
puuttuessa joukosta.

Voimieni loppuessa tilapäisen väsymyskohtauksen takia, jäin toisista. Irtautumisen onnistuttua osaltani oli seurauksena hermojännityksen äkillinen laukeaminen, ja rajaton väsymys valtasi koko miehen.
Olin aivan lopussa kotvasen aikaa ja olin jäädä vihollisen käsiin. Itsesuojeluvaiston pakotta,m nL aloitin
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lopulta matkanteon, ja siinä voimani pikkuhiljaa palautuivat.

Suolla oli yksi miehistämme, alikersantti Suuronen,
menehtynyt saattotuleen, ja tulenjohtokeskuksemme
lähistöltä löysin pahasti jalkaan haavoittuneen ylikersantin. Seuraani liittynyt minulle tuntematon jalka-

otti hänet hoiviinsa.
Palannein voimin saavutin pienen miesjoukon, johon liityin. Sain tuntemattomalta pahoin väsyneeltä
väen mics

jalkaväen luutnantilta konepistoolin lippaineen ja
aloin tuntea oloni turvalliseksi hyvän aseen omistajana. Pian sen jälkeen saavuimme vihollisen hallussa
olevan kylän reunaan, joka saattoi olla Uusi-Ålakylä.
Käännyimme enemmän länteen ja saavuimme Rajajoelle. Se ylitettiin kahlaamalla luotien vinkuessa korvissamme. Toisen joukon mukana Rajajokea ylittänyt
tulenjohtueemme mies, tykkimies Hänninen, haavoittui
vielä tässä vaiheessa käteen osuneesta räjähtävästä luodista.

Tulimme

er,d,an jd,rean

patterin tyhjän tuliaseman

läpi ja jatkoimme taivaltamme minulle tuntematto-

man everstiluutnantin seurassa, kunnes jostakin tullut
henkilöauto otti upseerin kyytiinsä läheisellä tiellä.
Ratsastavan patterin esikunnassa meidät ohjattiin erään
luutnantin puheille, jolle jouduin selostamaan tilannetta etulinjassa. Tilanne tuntui olevan kokonaan tuntematon tämän portaan henkilöstölle, ja pienikin tosiasioihin perustuva tilanneselostus oli erittäin terve-

tullut.
Jossakin tuntemattomassa paikassa kävi vartiomies
kiinni käsivarteeni ja talutti minut kahden toverini
kanssa jonkinlaiseen kellariin, jossa lääkintähenkilökunta näkyi häärivän injektioruiskut käsissään. Hoidettava joukko oli koostunut haavoittuneista ja "tärähtäneistä". Tämän havaittuani selitin vartiomiehelle,
että vaikka olemmekin täydellisissä ryysyissä ja silmämme seisovatkin päässämme, emme ole hänen lääkkeittensä tarpeessa. Olemme omaan patteristoomme
hakeutuvia rehellisiä sotureita ja nyt me menemme
hei vaan ja ten.e!
Myöhemmin matkallamme tapasimme sattumalta

patteristomme kuorma-auton ja, saimme kyydin
jonnekin Kivennavan tien maastoon, jossa patteristomme pääosiltaan oli. Sinne saavuttuamme meitä kohdeltiin, kuin kuolleista nousseita. Olivat pitäneet varmana, että emme enää tulisi.

Taistelu oli päättynyt, mutta sota jatkui. Monta
kovaa koetusta saimme läpikäydä, ennenkuin saimme
nähdä vyöryn pysähtyvän. Tarmokkaan määrätietoisen
johdon ja sitkeiden miesten ansiosta saatiin viimein
sulku tuolle silloin alkaneelle tuhoisalle vyörylle. Se,

mikä tuolla ankarassa teräsmyrskyssä melun ja taistelukentän järkyttävien vaikutusten alaisena tuntui
mahdottomalta, oli sittenkin mahdollista.

Irlokosl llnfolllo
Eräs puistokemisti leuhki toverilleen:

Makasin koko Talvisodan ajan linjoilla.

- Missä linjoilla sä olit? Koko sodan sä olit täällä
stadis
!

Joo, niin mä olinki. Ensin mä asuin kolmannelhäärön, muutin toiselle
linjalle.

la-linjalla, ja kun sain siitä

Eino Hellevooro

Syvär in rintamao vostoon hyökkäövien moovoimiensa toimintoo yenä'löiset suorittivot 23.6. kello 5.30 maihinnousun Tuuloksenjoen
suusto pohjoiseen olevolle ronta-olueelle. Ndin koukono rintaman tokano ei selloisto osottu odottoo,
jonko tokio suomoloisten ensimmäiset vostotoimenpiteet muodostuiyot hopuileviksi. loukkojo hoolittiin
kokoon mistä suinkin saotiin, mutto kovin voikeon
yleistilonteen tokia niitö voitiin suunnoto moihinnousuolueelle voin vähissä erin. Ensimmöisten jou-

H.tporrookseen

Venöläisten voimol«os

tt a i h i nno rr s rr hVökköys
Tttttlokseen
20 vuotto sitten

ehti poikolle nuorimmisto täydennysmiehistä
rnuodostettu Töyd.P 5. Aluksi yksin, sitten yhdessä
muiden paikolle kiiruhtaneiden joukkojen konsso kä'vivät patoljoonan nuoret miehet rohkeosti vihollisen
kimppuun välittämöttö loivaston voimakkoosto tykistötulesto jo herkeömättömistä ilmapommituksisto. /tlenetykset kosvoivot kuitenkin niin suuriksi,
että Pian oli tyydyttövö voin moihinnousseidenvenöläisten soortomiseen.
kosso

Venå'Iäiset oliv ot 23. 6. loskeneet maihi n 70.

Merijv.

ja kuljettivot seutoctvono pöivönö paikalle vielö
3.Merijv.Pr:n. Yl AK, jonko joukot olivot sidotut
Pr:n

r askoihi

n viivyty

stoistel uihin Syv är

hollisvoimien konsso,

Lootokon rontoo Tuuloksenioen pohioispuolello, jonne venöläis-

ten merivoimot suorittivot moihinnousun 23.6.44nollo oli kuvoo otettoesso nökyvissö l7 lqivoo

Toivoonron-

i

n ylittöneiden vi-

ei kyennyt irroittomoon riit-

tåvä'sti joukkojo noin vohvon maihinnousuososton
lyömiseen. V ostahy ökköy stemme ty r ehdytty ö oli todettovo toistelujen pöättyneen meille epöedullisesti.
Olennoisesti vaikuttivot ratkaisuun vihollisen ylivoimo loivostooseineen, omon tykistötulemme heikkous ja hyökköysten läpiviemiseen tarvittovi€n r€servien Puute.
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ELETTIIN juhannuksen aattopäiviä 1944. Vihollinen

hollinen ei aikonut kuitenkaan päästää joukkojamme

kannaksella, ja

käsistään, vaan ryhtyi suunnittelemaan niiden saartamista. Tämän se aikoi toteuttaa sulkemalla peräytymis-

oli alkanut suurhyökkäyksen Karjalan

samanlaista voimannäytettä ounasteltiin Syvärilläkin.

Oli aivan selvää, että vetääntymineo alkaisi täälläkin
heti, kun vihollisen tosi rynnistys tapahtuisi, sillä

tiemme.

Kesäkuun 22. päivdn iltana soitti Täyd.P 5:n komentaja tämän kirjoittajalle, komppanianpäällikölleen,

ioukkojamme oli jo paljon lähetetty Kannaksen polttopisteitä kohden ja vain jonkinlaiset vartiojoukot tä-

luutnantti E. Hellevaaralle ilmoittaen, että vihollisen
noin 45 laivaa käsittävä laivasaattue risteili Laatokalla
ilmeisenä tarkoituksena nousta maihin jossakin Pitkä-

hystelivät enää Syvärin rantoja.
Myöskin taempana varustauduttiin kaiken varalle.
Etelä-Aunuksen kulkuväylät, rar.r,tatie ja maantie, kulkivat molemmat melkein rinnakkain Laatokan rantaviivaa pitkin ja olivat arkana paikkana puolustuksellemme. Tämän huomioonottaen oli mm. Täyd.P )
sijoitettu Viteleen seuduille. Sen 5. ja 6. komppania
tekivät päätehtävänsä ohella kuumeisella kiireellä uutta
yhdystietä Viteleen ja Nurmoilan välille ja 4. komppania ponnisteli tilapäisen lentokentän valmisteluissa
Suurmäkeen. Pataljoonan komentajana toimi kovia
taisteluja kokenut majuri H. A. Lahtinen. Upseeristo

14nn4n-Juuloksen rannikkolohkolla sekä määräsi,
että komppanian tuli olla heti valmiina lähtöön käskyn saatuaan. Myöhemmin tuli vielä uusi soitto, jossa
majuri tiedotti lähtevänsä käskynottoon ja samalla
määräsi minut toistaiseksi sijaisekseen.
Suurmäessä odotettiin nyt iännityksellä tilanteen kehitystä, sillä joutuisimme heti matkaan vihollisen
noustessa maihin missä hyvänsä lohkomme rannikolla.
Keskiyö kului, eikä mitään ilmoitettu. Pommituksen
jylinää kuitenkin aamuyöllä kuulimme ja arvelimme

ja alipäällystö oli

sen tulevan Viteleestä. Yritimme varmistautua asiasta
soittamalla Viteleen keskukseen, mutta se ei vastan-

myöskin hyökkäysvaiheen karaisemaa joukkoa, mutta koko miehistön muodosti vuonna
1926 syntynyt, sotamme nuorin ikäluokka. Tiettävästi

nut. Myöhemmin selvisikin, että juuri TuuloksenViteleen rannikkoalue oli saanut niskaansa noin 180
konetta käsittär,än pommitusmuodostelman, ja se oli
vaientanut keskuksenkin. Mikäpä nyt eteemme? Päätimme vielä odotella, eikä kulunutkaan kauan, kun
henkilöauto ajoi leiriimme ja haki mukaansa tämän
kirjoittajan. Komppania sai jäädä luutnantti Mäkisen
johtoon myöhemmin kuorma-autoilla noudettavaksi.

Marsalkkamme olikin kieltänyt tämän ikäluokan käytön sellaisenaan taisteluihin ilman hänen nimenomaista
lupaansa.

Kesäkuun 21. päivänä alkoi odotettu vyörymä Aunuksen rintamalla. Hyökkäyksen voima oli heti sellainen, ettei sen pysäyttäminen pienin voimin ollut ajateltavissa,

ja joukkomme aloittivat

Tuuloksen sillonpöön ioistelut 23-27,6.
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Pian oltiin koko Laatokan koillisrannikon puolustusta johtavan RTR

l3:n komentajan, everstiluutnantti

A. S. Kon,enheimon luona.
Täällä sain tietää, että vihollisen 70. Merijalkaväkiprikaati oli noussut maihin Tuuloksenjoen suulla ja
ilmeisesti tuhonnut siellä olevan tykkijaoksemme.
Tieto todettiin oikeaksi, eikä jaoksesta tietääkseni ainoakaan mies jäänyt henkiin tarinaansa kertomaan.
Sain nyt käskyn siirtää 4. komppaniani nopeasti

Meille onneksi vihollisella ei ollut tarpeeksi yritteliäisyyttä. Kun se oli päässyt pureutumaan Tuuläksenjoen luoteenpuoleiselle rantakaistalle, se tyytyi vain
varmistamaan sillanpääasemansa. Tämä viivyttely pelasti meidät ja muodostui viholliselle kalliiksi. Saavuttuani Tuulokseen ryhdyin järjestämään pataljoonan puolustusta. Maasto soi tähän hyvät mihdollisuudet, sillä eräs pieni Lindojanjärvi ja sen kaakkoispäåihän rajoittuva ylipääsemätön suo antoivat ti-

Iaisuuden puolustukseen kapealla lohkolla. Järven
rantaviivaa seurasi tasainen harjanne, jota ihmeeksemme vihollinen ei ollut miehittänyt, vaikka oli edennyt
siitä n. 7O m päähän. Neljäs komppaniamme ottikin
tämän välimaastoa hallitsevan harjun sekä maastolinjan järven rannasta rautatiehen (ml.) haltuunsa ia
viides komppaniamme (luutnantti l(erkelä) siitä Laatokkaan. Kuudes komppania (luutnantti Kuhanen)

jäi reserviksi.

Pataljoonamme puolustus muodosti "mainiosti vetävän pussin", joka voitiin konetuliaseilla oivallisesti
hallita. Komentopaikka oli pussin kulmassa ja siitä

voitiin hyvin nähdä koko rintama. Nämä järjestelyt saatiin rauhassa suorittaa ja olivat valmiit kello

8.20. Gentlemannejako lienevät vastustajamme olleet,
koskapa he näyttivät ikäänkuin juuri tätä valmiuttamme odottaneen. Tältä ainakin tuntui, sillä vasta sitten
kun puolustus oli kunnossa, he myöskin hyökkäsivät.

Everstiluuindntti (. V. Viisterö (kesk.) esikuntineen komento&orsussoon Tuuloksesso
mo'ihinnousun oikono. Hönet oli Vl AK,n
komento jo möärännyt vostoornoon moihinnousun toriunnosto

Ensimmäinen vihollisten hyökkäysaalto aikoi nähtävästi vain marssien vyöryd' ylitsemme, sillä kaikesta
huomasi, että he olivat täysin ymmällä vastuksesta,
jonka kohtasivat edessään. Heidän seuraavassa yrityksessään olikin jo toinen leima. Mutta nyt saatoim-

Nuorimmon ikäluokon miehiä Tur;loksen moihinnoususso syntyneen sillonpöän vostoises-
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autoilla Tuulokseen ja järjestää sen siellä jo oler.ien
Täyd-P:n 5. ja 6. komppanian kanssa puolustukseen
mahdollisimman lähelle vihollista sekä siinä taistella

me mekin käytännössä nähdä, miten ristitulemme lakaisi. Yhä uudelleen ja uudelleen, kaikkiaan 18 kertaa,
vyöryi vihollisen hyökkäysaalto vastaamme, mutta joka

me ja yksi prikaati vaaralliseen tilanteeseen. Sen tarkempaa ei täälläkään vielä tiedetty.

mään esteeseen. Sille tuotettiin raskaita tappioita, ja
edessämme näimme kaikki sodan kauhut. Omat tappiomme muodostuivat myös tuntuviksi, sillä laivaston
tykistö ja maataistelukoneet ampuivat asemiamme her-

tarvittaessa viimeiseen mieheen. Missään tapauksessa
ei vihollista saanut päästää Viteleeseen, koski muutoin
joutuisivat Aunuksessa vielä olevat kaksi divisioonaam-

kerta täytyi sen todeta törmänneensä ylipääsemättö-
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keämättä, eikä kaivautumiseen tahtonut taistelulta ehtiä. Kun tilanne puolenyön maissa hieman hellitti, oli
minun todettava voimamme heikentyneen noin 21 /o.
Päällystö ja alipäällystö oli kuitenkin nähnyt, että
näihin nuoriin miehiin, jotka nyt ensi kertaa saivat
maistaa todellista tulitaistelua, voitiin täysin Iuottaa.
Vaikka vihollinen pääsi neljästi aivan asemiimme asti,
niin kiväärien perillä nämäkin tilanteet selvitettiin.
Mukana olleet upseerit, jotka tätä ennen ja myös
jälkeenpäin taistelivat reserviläisten kanssa, ovatkin
vakuuttaneet, että Tuuloksenjoen torjunnassa eivät
muut, kuio juuri nämä 26-ikäluokkalaiset, olisi kestäneet. He eivät vielä tunteneet sellaista käsitettä kuin

"hiippailu", ja rintamakarkuruuden ajatus oli heille
täysin vieras. Mutta «lhkeuden puutteesta ei täällä
voinut vastustajiakaan moittia. Ruumisröykkiöiden yli

juosten he etenivät pelotta.
Jo edellisenä aamuna oli minulle ilmoitettu, että pataljoonan komennon tulisi ottamaan eräs majuri. Nyt
hän saapuikin ja selvitin hänelle tilanteen. Tämä jäi
kuitenkin ainoaksi tilaisuudeksi, jossa majurin tapasin.
Tietääkseni saatiin häneltä tämän iälkeen vain yksi
käsky, josta lähemmin alempana.
Keskiyön taistelutaukoa vihollinen ei käyttänyt hukkaan. Saimme havaita sen tuovan seitsemällä lotjalla
uusia joukkoja maihin, ja kaksi proomullista haavoit-

tuneita evakuoitiin laivoihin. Tämä

oli

vähemmän

mieluista katseltavaa, koska se merkitsi uusia ja nähtävästi entistä voimakkaampia hyökkäyksiä seuraaviksi

tunneiksi. Harmittavinta oli, kun kaikki tapahtui silmiemme edessä meidän voimatta sille mitään. Pyysimme tykistöltå, jota tiesimme kahden 6-tuumaisen olevan Viteleessä takanamme, edes häirintää, mutta se
ei tahtonut tässä vaiheessa paljastaa asemiaan. Lienee

ollutkin viisainta, sillä jos laivastotykistö olisi saanut
sen tähtäimeensä, niin kiireellinen asemien vaihto olisi
tästä varmasti seurannut. Tykistömme oli myös selvillä

I
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vihollisen voimasta.
Eräs väärinkäsitys aiheutti meille myös tappioita,
kun Viteleen lohkon komentaja oli saanut tiedon
muka vihollisen lähtöpuuhista. Hän kiirehti luoksemme ja käski koko voimalla hyökkäämään, sillä vihollinen aloittaisi evakuoinnin. Selvitin hänelle tilanteen
ja mainitsin, että mikäli koko voimamme asetetaan
peliin, niin puolustuksemme murtuisi ja se olisi ainoa
tulos. Komentaja ei tätä ottanut uskoakseen, mutta
hyväksyi esitykseni, että yhden joukkueen voimalla
nopealla iskulla turkittaisiin vihollisen voima. Vänrikki Laino sai tämän tehtävän, ja joukkueen lähtö
olikin tosi ripeä. Valitettavasti "ripeys" jäikin meidän
ainoaksi voitoksemme, sillä myöskin vastustaja valvoi.
Se antoi sellaisen vastaryöpyn, että tusina miehistämme

pyyhkäistiin heti muonavahvuudesta. Nyt oli komentajakin vakuuttunut evakuointiuutisten perättömyydestä ja- poistui välittömästi paikalta. Joukkueen rippeet vedettiin takaisin.
Korkeissakaan portaissa ei aina uskottu selvää ilmoitusta. Rautatiesillan katkaisu oli ensi hetkestä saak-

ka annettu ylöspäin tiedoksi, mutta siitä huolimatta

saapui meille tieto, että jokin rohkea veturinkuljettaja
yrittäisi tuoda junan Aunuksesta sillanpäi.aseman läpi
ja käskettiin ottaa se eläköön-huudoin vastaan. Tiedätimme nyt uudelleen, ettei sellaista kuljettajaa löydy,
joka pystyisi tuomaan junan katkaistun sillan yli, ja
siihen yritys jäi.
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Kan maihinnoat.rat aihollineu joå.a hetå.i ahäasi Aanaätetta ranniååoseata,ja pobioiteen uetäytyuien, !ilarten
tuorualaitlen joahhoien tieyhtefttiä, saiuat muatamat aapaana oleuat yktihöt ict 2j.6. iltdpäiuällä häshyn nyöt
åaakosta käsin siirtyä Taaloh:een ttlbtta aibollista aattaan. Täten lähetettiin sinne 21.6. nttn. Er.P 21, Er.P I5
ia Rj.P 1, iotha kello 15 aloittiuat 3 patteriston tyäi$ö-

aalnistehn jälheen hyöhkQkten illanpiliasetndlt

t,as-

taan. HyöAhäy ktitenhin tyrehtyi paritsa trnnista ia nätnä jonbot uetäytyiaät piiåosin tahaisin ate4iinta.
25.6. oli hyöååäyåsen tadistantinen uireillä, rnatta Aan
uibollinen oli 24.6. tronat jatLaaati lisäuointia (3.Meriiu.Pr.) illanpähän id toitualta taomalaisten påäuoinat oliuat uetäyryneet nopeatti Saomen raiaa kobden, ei
hyöAhäytä enä uudittettt. loa6ot saiuat irroittaataa ia

liittF

aet4tluien uiiuytyåseen 26.6.

*

Täyd.P 5:n taistelu sillanpääasem^a vastaun yhä jat-

kui ja lopulta valkeni pataljoonan torjunnan viides

päivä, 27.6. Omien joukkojemme painostus kaakosta
käsin oli lakannut, ja vihollinen saattoi taas kääntää
koko voimansa meihin. Laivastotykistö jauhoi asemiamme, ja maataistelukoneet muodostivat jatkuvan katoo yläpuolellamme. Saatiin jälleen käydä nuijasotaakin linjoillamme ja vahvuudet pienenivät molemmin
puolin.
Vielä oli kuitenkin kokematta yllätys, jonka aiheutti
majuriltamme nyt saatu ainc,a käsky. Ylhäältä oli tul-

lut lupa, että saisimme tarvittaessa vetdytyä,
sillä pääjoukkomme olivat jo sivuuttanet Viteleen. Tämän tiedon komentajamme lähetti erään lähetin tuomana eteen. Se saapui kesken kovan rähäkän

5. komppaniaan, jonka päällikkö nähtävästi antoikin

vetäytymiskäskyn, koska komppania lähti. Komppaniamme katseli tätä tyrmistyttävää näkyä harjanteeltaan
ja sen päällikkö näki jo tuhon tulevan. Olimme vihollisen kanssa käsikähmässä, ja toinen osa vastustajiamme oli ryntäämässä 5. komppanian perässä, kun
sama yksinäinen lähetti saapui ilmoittamaan meillekin

å.
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Tuuloksen sillonpöätri vortioitiin. Kenties

odotettiin tössö vostohyökkäykseen ryhtymisiä
S -4-Lcaa

uutisensa. Käsikähmästä

oli varmasti vaikea "irroittru-

tua salaa", mutta käskyn lähetin siitä kuitenkin jouk.
kueille. Valitettavasti emme 5. komppanian lohkolla
sattuneen pakotapauksen tähden enää jaksaneet torjur
hyökkäystä, vaan vastustajamme läpäisi linjamme luuri

pussin kulmasta. Tämä merkitsi sitä, että kaksi joukkuettamme, ainoana upseerina luutnantti Palojärvi yäi
vihollisen selän taakse. Kuljin lähettini kanssa viimeisenä ja vajun kilometrin päässä ohitin Rj P 1:n
Iinjan, ,joka oli ,Jo valmiina viivyttämään. Sen komentafa, kapteeni Häkkinen sai ilmoitukseni Täyd.P 5:n
asemien murtumisesta, ja samalla ajoi paikalle myös
AK;n komentaja, kenraalimajuri Blick, jonka tuli johtaa sillanpään suunnalla puolustusta. Tämä tiedusteli
kapteenilta mm. oliko painostus Tuuloksessa ollut
kova, johon kapteeni vastasi, ettei se hänen mielestään

niin kovaa ollut.

Palasin vielä takaisin sanoakseni

kapteeni Häkkiselle, että tämä varustautuisi ottamaan
vastaan tosi kovan paineen, kunhan vain vihollinen
ehtii laivastotykkinsä uudelleen suunnata. Niin myös
kär'i, etteir,ät rajaidäkäritkään asemissaan vanhentuneet, ioka sanottakoon 26-syntyneiden kunniaksi.
Kertomuksemme \retäytymisestä ei sittenkään jää
air-.in lohduttomaksi, sillä luutnantti Palojärven onnistui johtea miehensä metsien kautta omalle puolelle.
Näin päätyi Tuuloksenj,ren sillanpäätaistelun tarina,

jonka katkerat päivät jokainen siellä ollut muistaa.
Kun näiden nuorten miesten käsissä oli parin divisioonan kohtalo, tämä antoi tahtoa ja lujuutta kestämään
pal jon, mihin eivät sinä hetkenä väsyneet reservin
miehet yleensä, ainakaan tämän kirjoittajan mielestä,
olisi pystyneet. Noiden päivien saavutus voidaankin
hyvällä syyllä suurelta osalta omistaa sotamme nuorimmille.
Vihollisen jotkuvon hyökköyksen vcrolto
toemmos Viteleeseen 1örjestetiy tukiosemo
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JR 53,n ioukot etenevöt rotoo
pitkin Kiestingistä itäön purilos-

4.

kuormostoineen

I

O.

I

#t#*

SELINHETMO

osA

KIESl'INGI\ r'.rl:,rus suoritettiin cl<>kuun 7. pn iltanx 194t kah,ieksrn vuorokauttir kestiinciden hellittänrättömien tristelujen jälkeen, jotka olivat alkaneet

Sohjananjoen vlitvksellä I1.7.
llokuun 8. piir'ä kului nopeasti eikä riittänytkään
k.rikkiin r'älttimättömiin järjestelyihin ja joukkojen
sotrjrroituksen prlruttamiseen. Hyökkäyksen kuluessa
oli trpahtunut lukuisia ioukkojen pirstornisia ja tilapriisiä alistamisrr vieraillc yksiköille, .jotka olivat

joutuneet erilleen toisistaan, kauaksikin, eikä näitä
voitu r,älittömästi purkaa tiedusteluarnme ja valla-

Suomolois.soksolcisten loukkolen eieneminen Krestrngrslo ioon
pöin Muurmonnin rodollo olevoo Louhen osemoo kohden l O-l l.
8.41 io iuuttuminen Kopusto joen moosioon voikeihin toisielui-

hin ,cikono I L8.---4.9.1941
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tun alueen varmistusta häiritsernättä.
'fänrän kirioittajalle sotirtoirnen alkaessa ja kestäcssi alistetut JR 53 (p. I P) ja kaksi saksalaista SSpatal.jot-rnaa oli S.g. illalla saatettu normaåleihin yhteyksiinsä, ja niille oli annettu uudet tehtä\,ät. ll/JR 53
varmisti Kiestingin yhdyskunnan pohjoiseen Jelettiärven suuntaan. IIIlJR )) ,taas tiedusteli ja varmisti
f
itäänpäin, tulevan etenemistien suur)taan. Sen rintama

oli parin kilometrin päässä Kiestingin neljäntien risteyksestä. ..

I/JR 53 sekä koko saksalainen rykmentti SS-JR 6
olivat maastoutuneina majoittuneet Kiestinkiin.
Tähänastinen Ryhmä J:n komentaja, everstiluutnantti J. Turtola oli määrätty jälleen rykmenttinsä
JR 53:n komentajan tehtäviin. Ryhmän uudeksi tila-

AK:n komentaja oli määrännyt
tykistönkomentajansa, eversti Heikki Schredkin, esikuntapäällikkönä majuri V. Pesonius. Tämän kirjoittaja sai toistaiseksi tehtäväkseen JR i3:n kuormastojen
ja huoltomuodostelmien ryhmittämisen ia opastamisen
Kiestinkiin sekä sen lännenpuoliseen maastöon, sikäli
päiseksi komentajaksi

kuin nämä pienin erin saapuivat perille orpoina

sak-

salaisten moottoriajoneuvojen seassä.

Tämänlaatuinen tehtävä

oli

epätavallinen, mutta

välttämätön. On näet muistettava, että muutamia harvoja yksityisiä tapauksia lukuunottamatta komppaniat
eivät olleet nähneet edes taistelukuormastojaan kuuteentoista vuorokauteen, ei sen jälkeen, kun olivat
eronneet näistä Kananaisten kylässä 24.7. siirtyäkseen
taisteluryhmitykseensä tiettömien taipaleiden taakse.
Huomattava osa suomalaisten komppinioiden ajoneuvoista ajajineen oli myös ollut "liinattuna" saksalai-

moottoroitujen saksalaisten joukkojen erikoisajoneuvot
pyrkivät sulkemaan heikkokuntoiset tiet, eivätkä myös'
kään Osasto Somersalon monet autot etenemisen hidastuessa päässeet Kiestingin länsipuolella tien varrella pois afta, joten liikennevaikeudet olivat edelleen

tuntuvat ja rajoittivat osaltaan oPeraatiovaPautta

edes-

sa-

Kun tähän vielä lisää, että taistelujoukot olivat olleet ilman vaihtoa ja hetkenkään lepoa etulinjassa
sekä puutteellisen ravinnon varassa koko etenemisen
ajan, oli rykmentin ja pataljoonien komentajien vaatimuksena nyt useamman päivän lepo joukoille.

Lisäksi rasitti joukkoja eräs mielialakysymys. Lieneekö johtunut väärinkäsityksestä, mutta joukoissa oleville maanviljelijöille, jotka olivat pientilojensa ainoita
työmiehiä,

oli luvattu kolmessa vuorossa pikalomat

sadonkorjuuseen, kunhan Kiestinki on saatu vallatuksi.

sille yksiköille, joiden autot eivät teiden puuttuessa
olleet pystyneet seuraamaan joukkoja senkiän vertaa
kuin omat ajoneuvomme omiaan.
Virallinen sotahistoriamme kertoo näistä suurista
vaikeuksista lyhyesti näin (osa ), siv. 2)6): "Varsinkin
Everstiluutnontit

O.

Turtolo neuvottelevoi

Selinheimo (oik.)

io

J.
SA-Loc
5.4-Lo'a

Stuko-koneen pommitukselloon suisromo veluri Kiestingin itäpuolello

Kananaisten kylässä oltaessa oli ensimmäinen vuoro
saanut lähteä ja ehtinyt jo tyytyväisenä palata. Nyt
pitivät toinen ja kolmaskin vuoro kiinni vuoropäivistään. Mutta ylijohto peruutti kaikki lupaukset ehdottomasti. Siellä nähtiin asia toisin kuin joukkojen komentoportaissa, jotka vain saivat selvästi tuntea pettyneiden toiveiden painon liikkuessaan miestensä keskellä.
Tätäkään vaikutinta ei sovi unhottaa, kun
seuraavassa
käsitellään hyökkäyksen jatkumista Kies-

tingistä itään.
Kenraalimajuri Siilasvuo

piti hyökkäyksen nopeaa
jatkamista tärkeänä aloitteen pitämiseksi omissa käsissä

ja

estääkseen venäläisiä järjestäytymästä lujempaan

vastarintaan. Saksalaiset puolestaan olivat jatkuvasti
korostaneet Muurmannin radan pikaista saavuttamista
Louhen seudulla.
9.8. saapui Kiestinkiin vahvistuksena majuri Åli
Koskimaan komennossa oleva II/JR t2. Tdma pataljoona oli vakinaisen väen (varusmies-) pataljoona,
joka tähän asti oli hyvällä menestyksellä ollut suoiaamassa Ryhmä Turtolan avointa oikeaa sivustaa Uhtuan
puolella Pistojärven suunnalla. Yhdessä l/JR )):n
kanssa nämä nuorista ikäluokista muodostetut ja hy-

vän koulutuksen saaneet pataljoonat tulivat alkavan
sotatoimen aikana kantamaan raskaimman taakan, sillä
niihin oli pakko säännöllisesti turvautua, kun tarvittiin

nopeita ja varmoja liikesuorituksia niin hyvin edessä
kuin sivustoilla tai selustassakin. Etenemisen jatkuessa
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Kiestingistä itään osoiitautui tämä

jo

ensimmärsenä

päivänä tarpeelliseksi.
Eversti Schreck antoi 9.8. heti aamulla käskyn hyökkäyksen jatkamisesta. Pariin otteeseen peruutettujen,
aikaisemmin annettujen käskyjen jälkeen toimintasuunnitelma muotoutui seuraavaksi:
Oikealla Tuoppajärveä pitkio siirretään vesistökuljetuksella raskain asein ja pioneeriryhmällä vahvistettu
l/ 13 o komppania Kiestingistä Lohilahteen, etenemistä
varten sieltä Pinkosalmelle

uutta, vielä keskenKeskustassa, Kiestingin-Louhen

siellä

Tähän rautatien suunnassa vihollisen ryhmityksessä
olevaan aukkoon everstiluutnantti Turtola ryhtyi viipymättä tunkeutumaan saatuaan 10.8 kello 21.1, muutetun etenemiskäskyn. Mukaan ei voitu ottaa raskasta
aseistusta

oli

kuin osaksi, sillä kaikki mukana kul,jetettava

miesten kannettava. Vain pieni määrä kanto- ja
purilasvetoisia hevosia voitiin taluttamalla ottaa mukaan vielä sorastamatta olevaa rataa pitkin edettäessä.

eräistä rautatietä pitkin tulivat etenemään JR 13 sekä
sille alistetut II/JR t2 ja ET.PPK ensi tavoitteenaan
noin J0 km päässä Kiestingistä itään oleva rautatien
ja maantien risteys, mistä Louheen oli niin ikään myös

Ratapölkyt olivat tavattoman vahvoista honkapuista
veistettyjä ja niiden väliset raot puolenkin metrin
syvyisiä. Kun hevosen jalka upposi sellaiseen ja eläin
kaatui, sen jalka säännöllisesti katkesi ja eläin oli lopetett3\'a. Tällaisia vahinkoja sattui useita vaikeuttaen

n. 30 km.

etenemistä.

Vasemmalla maan.tien suunnassa

tuli toimimaan

tiluutnantti Aarne Somersalon komentama

evers-

Osasto

Somersalo, johon kuuluivat saksalaiset joukot I17 SSJR 6, panssarivaunuosasto, moottoroitu SS-p.ltteristo,
pioneerikomppania ja moottoripyöräioukkue sekä
saksalaisten joukkojen vahvistuksena autokuljetettuina

olevat suomalaiset 2./JR 1) ja 2.iPion.P l1 sekä
Tämän osaston
ilma- ja panssarintorjunta-aseita.
- oli määrä murtaa
kokoonpanosta voi pnätellä, että sen
kaikki vastukset ja nopeasti maantietä pitkin syöksyen
edetä Louheen, vallata ja varmistaa se siksi, kunnes
jalkaisin etenevät joukot ehtisivät perille osaston iäljessä.

Muut saksalaiset joukot, SS-JR 6:n pääosa sekä
uusi pataljoona III/SS-JR 7, tulisivat seuraamaan Osasto Somersaloa maantietä pitkin
nekin moottoroitui-

ja tarvittaessa tukien tätä.na
Jäljellä olevat joukot jäisivät varmistukseksi Kiestinkiin, jonne Ryhmä J:n esikunta sijoittui.
Vihollisesta ei toistaiseksi tiedetty mitään uutta. Se

oli

kenttävarustetuissa asemissa maantien molemmilla

puolilla Kiestingistä noin I km itään ja vastassa oli
edelleen JR 242. Rautatien suunnassa etenevät tiedustelupartiomme eivät sen siiaan tavanneet merkkiäkään
vihollisesta vielä !ärvikannaksellakaan l0 knr päässä.

Vihollisen puolella

oli

ilmeisesti tapahtunut jokin

Kenroolimoiuri Siilosvuo ontomosso mäöräyksiä Kiestingin tiellci.
Oiikeollo tykistönkomentoio, eversti H. Schreck, vosemmollo Esikuntopööllikkö, moiuri V. Pesonius jo hönen tokonron eversli.
luuinontti A. Somersolo
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tai laiminlyönti tällä suunnalla, sillä
olivat sillatkin onneksi räjäyttämättä.
erehdys

Osasto Turtolan marssista muodostui yllätysmeneskesäisen yön kuluessa osasto eteni tuon

tys Yhden

matkan, 28 km, vain lyhyin marssitauoin. Heikon vihollispartion, joka iltayöstä alkutaipaleella kohdattiin,
etuioukkona marssiva II/JR l2 (majuri Koskimaa)
tuhosi ja niin oltiin aamulla l1.ti. kello 8.30 melkein
tavoitteessa. Kärki törmäsi vasta Kuusi- eli Jelovojejän,en kaakkoispuolella murroksen takana asemissa
olevaan viholliseen. Tämä avasi raivokkaan tulen, mutta hyökkäyshengen läpitunkema pataljoona lähti rynnäkköön, valtasi nopeasti vihollisen asemat ja jatkoi
hyökkäystään.

Etenemisen ja saarrostuksen ollessa kello 10.30 radan eteläpuolella käynoissä ajoi paikalle vihollisen

panssarijuna, joka tulellaan sai hyökkäävät joukot painetuiksi maahan. Kun sama juna kello 11.11 teki uuden syöksyn, se otettiin jo tottuneestr vastaan. Rata
junan takana räjäytettiin, ja täten satimeen jäänyt kalusto tuhoutui myöhemmin samana päivänä saksalaisen

syöksypommittaian maalitauluna. Ps.junan

kin onnistunut pidätellä suomalaisten

oli

kuitenfoukkojen

etenemistä rautatien suunn.rssa useita tunteja. Junan
tuhouduttua IIzJR 12 sekä sille alistettu ET.PPK jatkoivat hyökkäystä tavoitteeseen, maantien ja radan
risteykseen, missä niiden saaliiksi joutui vihollisen
elintarvikevarasto. Pian tämän jälkeen vihollinen suo-

I
.,

Hoovoiituneito kuljetetoon rotovollio pitkin Kopustoioen rintomolto
JSp,lle

ritti kuitenkin

panssarivaunujen tukeman vastahyökkäyksen, joka pakofti nämä jonkin verran perääntymään.

oli I/JR 53 (p. kaksi kompp.)
lI/JR l2:n ja jatkanut hyökkäystä
itään, kohti Joutsenjärven eli Lebedevojejärven länsiPäivän kuluessa

melkoisen matalalta pommittaen rautatien suuntaa
onneksi heikoin tumuutamien päivien väliajoin

rantaa. Kärkipartiot saavuttivat järven eteläpuolella
olevan lentokentän länsireunan, kun tämäkin patal-

loksin.

tamana perääntymään

II/JR 12:n rinnalle.

heessa ei Os.Turtolalla
junta-aseitaan.

Rautatieltä

Tässä vai-

ollut mukanaan panssarintor-

pohjoiseen suunnattujen II ja III/JR

t3:n hyökkäyksellä saavutti everstiluutnantti Turtola

*

ta. Pian näyttäytyivät myös vihollisen pommituskoneet

oikealta sivuuttanut

joona joutui voimakkaan panssarihyökkäyksen painos-

I

uudelleen ja aina vahvemmin voimin, kunnes Os.
Turtola havaitsi olevansa melkein saarrettuna ja iat'
kuvan tykistö- ja krh.tulen alaisena kolmelta suunnal-

11.8. illalla maantien Jelovojejärven eteläpuolella, mutta molemmat pataljoonat olivat pakotetut vetääntymään maantien eteläpuolelle täälläkin esiintyvien useiden panssarivaunujen tulessa. Itse maantietä pystyivät
silti joukkomme pitämään tulen alaisena. Tähän pysähtyi 11.8. illalla Os.Turtolan eteneminen. Seuraavan yön

aikana vihollinen sai huomattavia jalkaväkijoukkoja
vahvistuksekseen ja yritti r2.8. alkaen lyödä JR 53:n
pataljoonat tieltään, mutta ei siinä kolmeen viikkoon
onnistunut.

Yön lL/12.8.

kuluessa ilmestyi vihollisjoukkoja

rautatielle n. 12 km Osasto Turtolan taakse. Ne kar-

koitettiin useampia kertoja, mutta tulivat

yhd

-

Tänä ai,kana LL.8.-4.9.'41 käytiin katkeria "motiitaisteluja" Kapustajoen maastossa. Tämä pieni joki
virtasi halki sen maaston, mihin Os.Turtola oli nyt
asettunut puolustukseen siihen saakka, kunnes maan-

tien suunnassa etene\,ät vahvasti panssari- ym. asein
varustetut saksalaiset moottoroidut joukot liittyisivät
mukaan jatkamaan etenemistä Muurmanin radalle.
Mutta maantien suunnassa ei Osasto Somersalo

pääs-

syt liioin kunnolla eteenpäin, ja pian se takertui
kiinni hävitettyjen siltojen ja vahvasti miinoitettuien
vihollisasemien eteen. Panssariaseesta ja tykistöstä ei
näyttänyt olevan apua kenttälinnroitettuja asemia vastaän äärimmäisen vaikeassa maastossa, ia ialkavdked

tuntui venäläisillä riittävdn yhd uusia ja uusia patal-

joonia, huolimatta hyvin raskaasta mieshukasta, jota
ne kärsivät eri puolilla tätä "Louhen rintamaa".
Ryhmä J:n taisteluihin Kapustajoella tyrehtyi suomalais-saksalaisten joukkoien yritys Muurmannin ra'
Mutta Kapustajoen
dan katkaisemiseksi Louhessa.
taistelut ovat luku erikseen.

-
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Morsolkko menocso kesöllö 1943 eversti
Kääriäisen konsso 3.Pr,n komentopoikkoon,
ioko siioilsi Molun "Hoorcmisso"

I

,

ELETTIIN kesää 1943. Sinisen prikaatin rintamaloh.
kolla Karhumäen pohjoispuolella, Krivin ja Vans.iärven välillä oli tavanomaista asemasodan tuntua.
Silloin tällöin pienempiä törmäyksiä, vangin sieppaus-

ta ja muuta

tunnustelevaa toimintaa. Rintamalinja

oli jähmettynyt paikoilleen ja asemia varustettiin

jatkuvasti. Suomen Marsalkkakin teki tutustumismatkan
rintamajoukkojen keskuuteen Karhumäen suunnalla.
Erddni aamuna odotettiin häntä myös Sinisen prikaa-

tin (3.Pr) lohkolle,

prikaatin komentopaikkaan, joka
silloin sijaitsi "Haaremissa", muutama kilometri Malun
pysäkiltä Saravaaraan päin. Tieto korkea-arvoisen
vieraan saapumisesta pani koko prikaatin esikunnan
jalkeille, olihan nyt monenlaista jäijesteltävää ja selostettavaa, tilanteesta aina ruoka- ja muuhun tarjoiluun
saakka, lisäksi Marsalkalla oli huomattava seurue mukana.

Mutta sitten vähää eonen hänen saapumistaan tuli
pahanlainen yllätys toiselta taholta. Vihollinen teki

prikaatin lohkolla hyökkäyksen, ja sen onnistui murtautua asemiimme. Läpimurto saatiin estetyksi, mutta
asemista, joihin se pääsi pureutumaan, ei sen takaisin
työntäminen ollut pieni tehtävä. Se vaati prikaatin
kaikkien joukkojen puuttumista asiaan. Prikåatin komentajan, eversti Kääriäisen komentopaikalla
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oli

nyt

kuumeista toimintaa vihollisen karkoittamiseksi

ase-

mista.

Kaiken tämän kiireen keskellä saapui Marsalkka
oli nyt juuri sidottu

seurueineen. Eversti Kääriäinen

kiireiseen taistelun valmisteluun ja johtamiseen, eikä
päässyt heti henkilökohtaisesti ottamaan Marsalkkaa
vastaan. Käskyjä tuli ja meni, niin että puhelinlangat olivat kuumina. Esikuntapäällikkö, majuri Rinne
lähti nyt Marsalkkaa vastaan. Tällöin Marsalkka, joka

ei vielä tieonyt mitään vihollisen hyökkäyksestä asemiimme, kysyi heti prikaatin komentajaa. Saatuaan
tietää hänen olevan komentopaikassaan "Haaremissa"
järjestämässä vastahyökkäystä vihollisen työntämiseksi
pois asemista Marsalkka lähti viipymättä kävelemään
sinne. Mutta jo ehti eversti Kääriäinenkin häntä vastaan ja yhdessä he sitten kiiruhtivat lähellä olevaan
komentopaikkaan. Saatuaan sitten Kääriäiseltä lyhyen
selostuksen vihollisen murtautumisesta asemiin ja
toimenpiteistä sen karkoittamiseksi Marsalkka sanoi:
Ajakaa vaan ne pois sieltä, me lähdemme heti
Hän kääntyi ja
takaisin,
ettei olla häiritsemässä.
lähti, ei jäänyt tarjotulle lounaallekaan,
vaikka se oli

jo valmiina.

Asemiin päässyt vihollinen saatiin työnnetyksi takaisin, ja elämä palautui t?ällä entisiin uomiin.

Ri.P 3,n lottosisorio siellö jossokin. Vosemmolto rouvo Hurme, neiii Aoltonen io

neiri

Lqhfi

OMAN PATALJOONAN
HEIKKI
LAULAJAI NEN

Omistettu Ri.P 3:n lotille
KUKAP^ heirä ei muistrisi I Noita

hrrmaeseen pu-

keutuneita työmr'1'rii. jotke telven tuiskuissa je kesän
helteissä kulkea rehjustivrt mukrnrmme neljä sodan

vuotta. Pienet olivrt trrmrrnkin heidän rlonse t.ri
juhlahetkensä, mutt.1 sirä suuremmrt hrrmit jr murheet olivat aina oven taklnr. Ennen krikker oli tvötä
ja taas työtä, aina hankrlie je epämiellyttär'iäkin olosuhteita, moitetta ja ymmärtämishalun puutettt. Pommi, kranaatti tai luotikaan ei ollut heille tuntematon.
Se saattoi löytää lotan yhtä hyvin kuin kenen tahansl

meistä. Ja mitä sanoakaan reumatismista ja muista
kylmänvihoista? Lotat olivat niille enemmän alttiina
kuin me miehet osasimme kuvitellakaan.
Krikista puutteista ja epäkohdista huolimatta jaksoir'.rt lotat päir'ästä toiseen uurastaa kenttäkeittiöittensri ääressii. Huolehtia siitä, että ruoka saatiin ajallaan ja niin lämpimänä kuin mahdollista. Riittipä tarmoa pienten juhlaruokienkin valmistamiscen. IJsein
olivat käntyt tai munkit muonakuskin muklna. Slajat tuskin tulivat ajatelleeksi sitä vaivaa, nlitä niiden
183

oli nähty. Nehän oli valmistettava öisin, koska
astiat olivat päivän aikana muussa ruoanvalmistuk'
sessa. Taikinanteko ja muu kokkaaminen sekä paistavuoksi

minen ei ole niinkään yksinkertaista korpikuusten katveessa paljaan taivaan alla. On myöskin muistettava
niitä lukumåiria, joitr pataljoona tarvitsee. Täytyy
sanoa että heidän työnsä näkyi, tuntui ja maistui
.1oka päivä kaukaisinta tukikohtaa ja pesäkettä myöten.
Sitäpartsi aina joskus esille pilkahteleva naisellisuus,
ystär'ällisyys ja huolehtivaisuus olivat niitä seikkoia,
ioille 1'rmeä monttumieskin antoi suuren arvon.
E.i ollut kerran eikä kaksi, kun teimme tikusta asiaa
päästäksemme puhumaan muutaman sanan lotan kansrauhoitta'r'alta,
sa. Se tuntui iotenkin erikoiselta,
- josta olimme
sillä olihan se välähdys siitä maailmasta,
rintamalle lähteneet. Meille kaikille riitti heiitä hymy
ja ystävällinen sana.
Mutta lähdetäänpä pataljoonamme nelivuotiselle
sotatielle. Kesän kauneimpana aikana, juhannuksena
1941, jouduimme sodan pyörteisiin Hangon niemimaalla. Useimmat lotistamme olivat siellä jo ennestään toimiessaan emäntinä Hangon rajavartiostossa.
Elsa Junnila Bromarvissa, Impi Korhonen Hyltassa,
sisarukset Lempi ja Toini Virkki Skogbyssä ja Lapp-

vikissa sekä Martta Mujunen Snappertunassa. Sodan
jo alettua liittyr joukkoon Lahja Pennanen. Heistä tuli
se kantajoukko, joka joutui kulkemaan mukanamme
koko sotatien. Uusia kas'r,oja kär'äisi matkan varrella,
mutta kantajoukko oli kuin rautavanteilla sidottu pataljoonamme kohtaloihin. Siitä syystä jokainen mies
muistaa heidät vielä tänäkin päivänä.

Jouduimme seulomaan Hangon motin ympäristön
jokseenkin kokonaan. Juhannuksesta syyskuuhun olimme erillisinä komppanioina ja syyskuun lopusta joulu-

kuuhun pataljoonaksi koottuina. Tuttuja ovat lotillemme Snappertunan saaristosta nimet: Älgö, Danskog, Skåldö ja Odensö. Tulipa vietettyä viikon verran
Jussarössä saakka. Ohimennen tuli vilkaistuksi Harparskogin-Skogbyn seutuja sekä Bojnäsin, öbyn ja
Pargaksen niemenkärkiäkin. Eniten tuli kurkistetuksi
Bromarvin rannikkoa ja saaristoa, sillä elokuusta jou-

Ri.P 3'n komen'o;c n.,r, A. V. Routosolo Kuuttilohdello hoopopuisesso kömpöss6ön hoopoisine huonekoluineen

lukuuhun joukkomme toimi siellä. Lottamme muistavat rannikolta paikat: Padva, Vättlax, Västervik,
Bredvik ja Grundsund. Samoin saaret: Västerskär,
Bergö, Porsö, Storholm, Iföön. Prästö ja Storö.
Saaristosota on hieman eriiuontoista kuin toiminta
maarintamilla. Jokainen saari on erillinen tukikohta,
jossa puolustajan on joko r-oitettava tai kaaduttava.
Mitään vetäytymismahdollisuutta ei ole. Puolustaja
tietää, että saarta vastaan tehty hyökkäys on aina voimakas, sillä hyökkääjd on aivan samassa asernassa.
Voitto tai kuolema I
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Huolto oli mukautettava olosuhteita vastaavaksi.
piti valmistaa paikan päällä saarissa. Merikuljetus kun ei oikein tahdo luonnistua valoisana aikana
ia.aika hempulia se on pimeässäkin, tietysti paikasta
Ruoka

riippuen. Mainittakoon esimerkiksi porsön mubnavahvuus, joka liikkui siinä 180 paikkeilla. Siinä tarvittiin jo parikin kenttäkeittiötä. Saaren lottavahvuus

vaihtelikin 3-5:n välillä, kanttiinilotat mukaanluettuina. Vaikka saari oli etulinjan tukikohta, ,tahtoivat
urheat lottamme työskennellä siellä. Siellä lotat, missä
miehetkin, sen tulimme näkemään jatkuvasti.
Rannikkosotilaiden huoltoyhdistys oli järjestänyt
pysyvän kanttiinin myöskin Porsön saareen. Lotat Eiia
Huttunen ja Maire Putus hoitivat sitä huolellisesti.
Huomiotamme kiinnitti se, etteivät tyttärien poskipäät
kastuneet silloinkaan, kun sotalaivojin, Hangon rautatietykistön tai Russarön tykkien järeät amriukset vapisuttivat kallioita taikka lentokoneiden valojuovaluodit p_anivat kahvikupit pomppimaan pressukatoksen
alla. Sensijaan kyyneleet valuivat virtanaän silloin, kun
poikia kannettiin veneeseen viimeistä kotimatkaa
varten.

. -Kun venäjänmies oli joulukuun 3. päivän iltayönä
lähtenyt Hangosta ja me olimme asiaankuuluvat ohimarssit marssineet, alettiin hiljakseer-r tehdä Iähtöä
muille rintamille. Veikattiin pohjoisia seutuja, eikä

tämäkin matka työtä ja taas työtä.
ja joulupyhätkin pakkasivat päälle. Siellä he häärivät keittiövaunuissa, höyLotillemme

Ruoka

oli

oli

saatava aikanaan

ryn ja savun keskellä. Olosuhteet ruoanvalmistukseen
olivat jälleen hankalat. Äärimmäinen ahtaus, huonot
polttopuut, höyryä lattiasta kattoon, kenttäkeittiö
suitsutti savua sisään, kekäleitä oli potkittava ovenraosta ulos, ja muita pikkuvaivoja oli loppumattomiin. Keittiövaunut muistuttivat menninkäisten työpajaa viimeisten joulukiireiden aikana.

Jouluaatto tuli ja silloinkin syntyi valmista, sillä
kokeneet lottamme olivat asialla. Jouluaaton ilta pirneni ja huoltoihmiset mietiskelivät, miten jouluateria
saataisiin jaetuksi junassa, joka oli täyteen ahdettu
väkeä. Mutta sattuma puuttui peliin. Olimme juuri
ylittämässä vanhaa valtakunnanrajaa Hyrsylä.n kohdalla, kun veturi läkähtyi
ehkä tuoreihin polttopuihin, koska riittävää höyryvoimaa
ei saatu syntymään.
Toinen veturi piti tulla avuksi, ja tdmdn odotusaika
oli käytettävä höyryn kehittämiseen. Kivi putosi huoltajien sydämeltä, sillä nyt tuli tilaisuus. Sillä aikaa
kun veturimiehet remusivat veturinsa kanssa, jaettiin
jouluateria väljissä olosuhteissa ja kaikessa rauhassa.
Tilkkanen "leikattua" kuului myös jakoon. Muuten-

kaan joulusapuskassa ei ollut moittimista, vaikka se
olikin valmistettu reissulla. Olimmehan tulossa "lännestä", jossa tarvikkeiden puutetta ei vielä tunnettu.

Jouluaattona 1941 elettiin tasavallassa historiallista
aikaa, mutta meille tämä hetki oli erikoisen mieleenpainuva. Joulumuona ehdittiin kaikella kunnialla jakaa, ennenkuin apuveturi saapui paikalle. Niin sitä
mennä jytkytettiin ;'ouluyönä kohti Petroskoita. Vaunuissa jokainen nautiskeli ateriaansa, samalla varjellen viipaleita tippumasta lattialle tai toisten niskaan,
härkär'aunut kun oli sullottu viimeistä sijaa myöten
tä)teen. Ennen pitkää yksi ja toinen kyhni reppunsa

r,J

kanssa, kuului pieni narahdus, kun kontrollirinki irtosi, ähkäisy ym. hiljaista mutinaa ja hihitystä. Pussiin kurkistajia näytti olevan joka laverilla. Väki oli
näköjään varautunut eväillä, joista ei löydä luita eikä
ruotoja.

Podporozen koupunki, ioko siioitsee Syvörin ronno,llo

Rukajärven etelänpuoleinen alue juolahtanut kenenkään mieleenkään. Se oli vain varmaa, ettei nuori
joukkomme tule jäämään rannikkopuolustukseen.
Odotettu lähtökäsky saapui joulukuun il. pnä ja seuraavana päivänä noustiin junaan Pohjankurun asemalla. Kello 13,50 nytkähti juna liikkeelle itään päin.
Päämäärämme oli tuntematon. Sitä ei edes patal-

joonamme komentaja, kapteeni

A. V.

Rautasalokaan

tietänyt. Risteysasemilla koetettiin aina katsoa, mihin
ilmansuuntaan junamme lähtee. Näin kurkistellen saavuimme Matkaselkään, josta röhkivä veturi lähti nyhtämään meitä kohti itää. Nyt ei ollut enää veikat_
tavissa kuin kaksi suuntaa. Etelään Syvärille tai pohjoiseen Karhumäkeen. Malttamattomina jäimme odottamaan Petroskoita, jossa sitten nähdään, minkä suun-

nan veikkaajat korjaavat "potin".

Lottien vaunussa vallitsi toisenlainen tunnelma. Syvän hiljaisuuden vallitessa siellä pestiin astioita, anrosteltiin voita, sokeria ja muuta. Perhe oli suuri, ja aamukahvi piti olla aikanaan. Jälleen siis työtä ja työtä.
Jouluaamun valjetessa näimme Neuvosto-Karjalan
pääkaupungin ensi kerran. Siellä otettiin junaamme
muonatäydennys ja ennen puolipäivää suunnattiin veturinnokka etelään. Nyt tiedettiin, että Syvärille mennään. Oikein veikanneet rupesivat keräåmään mark-

koja, tupakka-askeja sekä "tupsluikkareita", sillä jouluyön hihittelyssä oli niitäkin käytetty vedonlyöntivälineinä.

Jouluillan pimetessä junamme pysähtyi Syvärin asemalle. Suoritettiin purkaminen, ja marssi etelään alkoi. Siitä ei kuitenkaan tullut kovin pitkä ja tapaninpäivän aamuun mennessä oli hännätkin jo vedetty
Syvärinkaupungin eli Podporozen talojen kätköön.
Lotat muistavat varmasti sen pakkaskauden, joka

Podporozessa vietettiin. Pakkanen pysytteli jatkuvasti
siinä 10-40 asteen välillä. Pureva tuuli yltyi vauhtiin
Äänisellä, eikä sen voima päässyt kohdallamme vielä
pahasti ehtymään. Kyllä korvanlehti ja nenänpää valkeni äkkiä sivutuuleen kuljettaessa. Siperian arktinen

tuuli tunki säälimättä lottapuvun läpi. Ei ollut

enää

ihmettelemistä alkuasukasnaisten julmetussa vaatetuk185

-rillaMuonituslotan
harmeilla.

tie oli näet kivetty pienillä ja suu-

Tammi'kuun 28. päivänä

oli jälleen muutto

edessä,

tällä kertaa Syvärin suulle Kuuttilahteen. Siitä tienoosta tulikin melkein kotipaikkamme, sillä pataljoonamme, joka 2 vuotta 5 kuukautta pyörii samalla
suppealla alueella, lienee han'inaisuus kenttäarmeiJ

.f.1-L0d

Ri.P 3,n sotopesö Gumboritsosso. Etuolollo vosemmolto vänrikki
Niemelö, moisteri Peltoniemi, luutnontti Heikinheim, kopellimeslori Nökki, Iuutnonlti Luolo, olikersontli Korkeomöki io korprooli
Honki lohti

sattui muonituspuoli olemaan
heikoimmillaan koko Syvärin rintamalla. Varsinkin
me, jotka Hangon rintamalla olimme istuneet lihapatojen ääressä, olimme tyrmistyneitä uudesta ruokakomennosta. Eihän se lottiemme syytä ollut, mutta tietenkin he sa,ivat marinaa ja purnausta kuultavakseen.
sessa. Samaan aikaan

I

assa.

Talven 1942 lottamme toimivat Gumbaritsan kylässä
Laatokan rannalla. Osa heistä toimi pataljoonan esikunnan majoituspaikalla, joka sijaitsi Kuuttilahden-

t:

Pisin tien varressa, noin 2 km Piltsun tienhaarasta
pohjoiseen. Gumbaritsassa oli silloin vielä talomajoitus, mutta Piltsussa asuttiin maakuopissa, jotka myöhemmin kehittyivät korsuiksi, vaikka kosteus, home ja
haudan ha,iu ei niistä koskaan lähtenyt. Varuskunnan
sauna ansaitsee oman lukunsa. Se oli maakuoppa, joka
toimi löylykomerona. Pukuhuoneena oli saunan eteen
kyhätty havukota, jossa riisuuntuminen ja pukeutuminen oli suoritettava. Eivät olleet häävit oltavat pataljoonan lotilla tässäl<ään suhteessa. Kuitenkin toimeen
tultiin. Ne olivat vaikeuksia, jotka ymmärrettiin hyvin.
Myöhemmin niillekin paikoille rakennettiin sellaiset
saunat, ettei moisia joka talossa koti-Suomessakaan
oltu nähty.
Vuoden 1942 kesä muistetaan erikoisena sääskikesänä. Silloin oli Kuuttilahden seutua siunattu valtavilla sääskiarmeijoilla. Lienevätkö lappalaisten sääsketkään niin kiusallisia kuin nämä olivat? Ne suorastaan
täyttivät kaikki paikat. Ruoka-astiat olivat niitä mustanaan, aseiden piiput ja lukot täynnä, teltat ja maakorsut ne valtasivatkin kokonaan. Savu niitä vähän hilIitsi, mutta sen hälvettyä uudet armei jat ryntäsivät
viipymättä tilalle. Kun sattui liikkumaan rämeikön
reunassa, näytti siltä, ettei tästä hengissä selviä ensinkään. Mäkäräistä ja pientä polttiaista ahtautui silmä-

Moosouno Kuuttilohdesso
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nurkkiin, korviin, sieraimiin, niitä tunki suupiclistä
suuhun, kauluksen välistä vartalolle, puseron hihoista

kainaloihin ja yleensä kaikkiin paikkoihin, mihin vain
Alati röyhyävä piippu oli ainoa turva hengityksen suo.iaamiseksi. Moni

saivat pienen kärsänsä sopimaan.

poika sai tupakoimisen alkeet tuona sääskikesänä. Monasti sitä miehissä ihmeteltiin, miten lotat hameineen
tässä pärjäsivät. Lehvät käsissä he näkyivät kulkeneen
huitoen ympärilleen, kuin pikku-ukkoja hätistellen.
Vuoden t943 talvi ja ker'ät oltiin Karelkan lohkolla, mutta kesäkuun puolir,älissä siirryttiin sieltä takaisin entisille paikoille Laatokan rantaan.
Vuosi -41 muistetaan Kuuttilahdessa kummallisena
rottavuotena. Jo huhtikuussa herätti huomiota rottien
runsaus, ja kevätvesien virratessa niiden suuri muuttoliike oli täydessä vauhdissa. Näytti siltä, että koko Pohjois-Venäjän rotat olivat sa3neet muuttovimman. Siinä
vaelsi mustaselkäistä metsärottaa, hallavakylkistä lotjarottaa, likaisenruskeaa makasiinirottaa ja kaikki
muunnokset ynnä sekasikiöt mukana. Viikset väristen ne matkasivat pohjoiseen. Rajamies Jaakko Kunnas

S
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Lortokonttiini Kuuttilohdesso

ettei lottia nähty eikä tavattu, mutta aselevon tultua
he olivat jälleen joukossamme. Odotimme Kaltimossa

"Lapin jwaa", mutta kun sitä ei tullut, siirryttiin

uudelle rajalle Tohmajärven, Tuupovaaran ja Ilomantsin kohdille. Marraskuussa 1944 kutsui etelä jälleen
poikiaan, ja pian löysimme itsemme Porkkalasta perustamassa uutta rajavartiostoa.

Oman pataljoonamme lotat ! Teidät muistetaan ja
arvostetaan rintamamiesten keskuudessa! Emme tunne
esikuntakukkasia, mutta tunnemme rintamalotan, vähään tyytyväisen työmyyrän, joka kaikissa olosuhteissa
seisoi rinnallamme noina kohtalonvuosina. Kun Rj.P
3:n aseveljet myöhäsyksylln DA kokoontuivat Helsinkiin menneitä muistelemaan, tunnustettiin myös
se suuriarvoinen työ, jonka lottamme olivat hyväksemme tehneet.
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Lotot sööskiverhot pöössäön iokomosso Kuutiilohdesso koruiketlo

tutkia muuton syitä ja tuli
siihen tulokseen, että rotille ei oltu annettu "amerikan-apua" ja siitä syystä lienevät lähteneet sitä perPälkäneeltä

otti

soonakohtaisesti hakemaan Murmanskista.

!-

I

Oli

miten

oli, mutta kiusaa niistä riitti aivan tarpeeksi. Lottammekin aseistautuivat ryhmysauvoilla noita muonarosvoja vastaan.
Lokakuussa vuonna -43 siirryttiin jälleen Syvärin
rantaan. Sijoituspaikoiksi tulivat entinen Kuuttilahden
kylä ja siitä Syvärin varsi itään Koukkulan kylän
kohdalle saakka. Pataljoonamme oli aluksi tukilinjassa, mutta siirtyi myöhemmin etulinjaan Gorkan,
Tiilitehtaan ja Kalatsin lohkoille. Aina vaan jaksoivat
lotat seurata mukana ja huolehtia ruoanvalmistuksesta.
Kyllästymisen merkkejä emme havainneet koskaan.
Kesäkuussa v. 1941 tuli sitten kauan uumoiltu lähtö.
Venäläisten suurhyökkäys alkoi 21.6. Lotinanpellon

ja

Ruoko-Kulmo

asiakseen

Voimalaitoksen kohdalla, mutta Kuuttilahdessa

vasta seuraavana päir'änä eikä silloinkaan kovin voimakkaana. Enemmän yleistilanteen kuin vihollisen
vaikutuksesta pataljoonamme 22.6. kello 19,40 lähti
vetäytymään Kuuttilahdesta.

Volintomyymölö
- Boori
Alovus kk. Puhelin 1148
Volintomyymölö

-

Boori

Alovus os. Puhelin 20430

Puhokko Oy
LAHTI

Trikoo- jo Neuletehdos

Alkoi kolmikuukautinen liikkuvien taistelujen aikakausi. Siihen sopivat sellaiset paikat kuin Pisi, Tuulos,
Vitele, Salmi, Uuksu, Lavajdrvi, Uuksujärvi, Nietjärvi,
Muuanto, Ilomantsi. Se aika oli niin kiivasta tuisketta,
187
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Tilanne

kello

7944 vihää vaille

12:

Syväri ja

ovat jääneet

taakse
mässä Äänisjärven längipi-aoleE,

Oy Carl Knief Ab

oli

ria. Olimme kuudessatuhannessa metrissä, eikä venäläi-

Lihon jolostustehdqs

nen häirinnyt liioin mertä. Åerocobransakin pysyivät
maassa. Takaisin palatessamme ja ylitettyämme rintamalinjan veti Dornierin kuski kaasuheepelin omille
matkakierroksilleen, heilautti sentään kiitokseksi
siipiiiiin ja painui edellemme sen siliän
vai miksi!
tien. Mahtoivat DN:ssä oaureskella suojaajilleen, kehnoo hitaille Moraneillemme.
Taivaalla on siellä täällä 'kasvavia cumuluksia.
Allamme on maa uudessa, joka päivä lisääntyvässä
vehreydessään. Kauempana nousee maantieltä pölyä.
Harmaa pöly kielii, että pal,ion on tava.r^ matkalla
"vitjaan". Sitä siellä ny,t tarvitaankin, sillä sota on
helvetillisellä räiskeellä herännyt hiljaiselostaan.
Kaksitoista "Matti Sakaria" lentää tyynessä kesä-

kohti kotikeottää.
!
Mitäs tämä on 7 Meitä onkin vain yksitoista
Olimme lentää surrutelleet ei-tässä-mitään-kummempia-tunnelmassa. Yhdessä hetkessä on jotakin kuitenkin tapahtumassa. Katse kiertää nopeasti horisontin, maiseman, pilvet. Tuolla, muutama sata metriä
jälempänä, maata vasten on kahdestoista, se jonka
puuttuminen säväy,tti hermoihin kiihkeyttä. Se sasäiissä

Helsinki, Tehtoonkotu
Puhelin 15 533

38

vuaa
188

kohti Solomaa. Äsken

kolmetoisfä konetti ny't vain kaksitoista.
Suurin joukosta je'tti merdär Saakuri I On tässä hävittäjiä, on! DN, kevyt pommiruskone valokuvasi naapu-

meitä

- -

.;

I ri"", I

tässä ei näy.
Johtajakone hidastaa menoamme, äskeiseen paraatimaiseen lentoon tulee liikettä. Kuka se on ? Kestääkö

laula, etkä vihellä. Tiedän: käyt kuumeisesti läpi kaiken, mitä on opetettu. Jokaioen katsoo maisemaa: ei
mitään mahdollisuuksia pakkolaskuun ja millä pirulla,

kaveri vielä puolituntisen

palavalla koneellako! Jospa savu lakkaisi

Mutta taivas on puhdas. Muita kuin me

?

oo Eeron kone. Kersantti Eero Tiainen, lentäjäveljeni
kuinkas äijän nyt käy
Konepellin
-?savua. Yksin
sivuilta-pakoputkista
lyö ulos mustaa
olet koneessasi, etkä voi muuta kuin todeta sen minkä
mekin. Sinä toteat vain hirveän paljon enemmän:
jossakin pellin alla on tuli irti omassa koneessasi.
Missä se on? Sammuisiko se omia aikojaan? Ei, ei
sammu I Savu on yhä sakeampaa, yhä runsaampaa.
Se

toi kuolemon
Yoljoisso

tulemasta-!

Korkeutemme on pudonnut viiteensataan. Silloin
leimahtaa! Konepellin sivulta lyö vihainen liekki venyen ilmavirrassa pitkäksi soihduksi. Me emme voi
tehdä muuta kuin toivoa parasta. Laiha lohdutus totisesti.

n varalle olimme saaneet vain
omaksunut sen loistavasti.
Silmänräpäyksessä lentää kabini taakse. Liekit nuolevat Moranen kylkeä. Koneen nokka nousee hieman,
nopeus on mahdollisimman pieni. Eero kohottautuu,
kallistaa sauvasta vielä konettaan vähäsen. Kuinkas
pääset irti, veli? Yksitoista silmäparia seuraa herkeämättä näytelmää taivaalla.
Nopealla ponnahduksella mies kohoaa, seisoo jo
ohjaamon reunalla, syöksyy pää edellä koneen sivulta
tyhjyyteen, kiepsahtaa ilmassa. Käsi on varjon laukaiTällaisen tilantee

teoriaa. Eero

oli

sijalla.

Aukeaako varjo
?
- syöksyyn. Musta savu seuraa
Palava kone kaartuu
sitä paksuna juovana. Lentonsa lentänyt kone on kuin
näyttelijä, jonka rooli näyttämöllä on päättyny,t. Eero
syöksyy alas.

aavarr".

Koneeni kaartaa jyrkässä kurvissa ja katseeni on
nauliintunut ystävääni, asetoveriini, joka elämän tai
kuoleman valjaissa painuu päin maata kiihtyvällä

Laulatkos nyt, vanha veikko, kurssitoveri Kauhavalta,
Parolasta, petikaveri Vesivehmaalta, laulatkos I Et

vauhdilla. Alhaalta lähenee kesän uusi, raikas vehreys.
Käteni puristaa ohjaussauvaa, puristaa lujaa. Huomaan

Lennän Eeron vierelle. Olemme eri lentuetta, mutta
siitä viis nyt. Kilometri kilometriltä lähenee Äänis-

Iinna. Tuossa oikealla "lyö aallot Äänisen

Ab l. W. Enqvist Oy
LI

EIAHTI

Puhelin vaihde 21 880
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sen vasta, kun valkoinen silkki hulmahtaa sata, pari
sataa metriä alempana. Nopeasti täyttää ilma kuvun ja

hyppääjä heiluu valjaissaan. Vapautunut, onnellinen
mahtaapa Eeroa jo lauähkäisy pääsee suustani,

-

lattaa.

i

1

Painan alemmaksi ja lennän Eeron sivulle. Kurvaan
sitten kauemmaksi. Pian on mies alhaalla metsässä.
Ja lystikkäästi I Varjo hulmahtaa suuren koivun lat-

ffi

vaan kuin lakiksi. Koukkaan aivan läheltä. Eero vilkuttaa minulle, nauraa; hän roikkuu valjaissaan jalat
parin, kolmen metrin päässä maasta. Koukkaan toisen
kerran, ja silloin paha jo "työmies", ja minua naurattaa, kun muistan, miten Eero, petikaveri, aamulla
tuskin sai silmiään auki, kun jo pani tupakaksi ja veti,
jotta rohisi. Taisipa nyt vedellä elämänsä henkisauhut.
Tein vielä kolmannen koukkauksen näyttääkseni
suuntaa noin kolmensadan metrin päässä olevasta
talosta tuleville sotilaille. He olivat nähneet hypyn

S:i5ev'

ja menivät juoksujalkaa paikalle.

Yksitoista hävittäjää laskeutui pian Solomassa. Kahdestoista roihusi metsässä Äänisen rannalla.
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Tummo moitosuklqo on porhoisto kqqkoopovu i sto vql m istettu su kloou utu us, jon ko löy-

lelöistci mokuo tovollistq poksumpi levy
herku I I isesti korostoo.
Moistokoo jo todetkoo jo ensi polosto, eltö tu mmo mqitosukloq on qivon omqo luokkoonso.
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poros niistö on kuitenkin

Sommon outovorkousvokuutus korvoo koikki
vohingot
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myös polo-

lotko outollenne soo1lovo1 oiheutuo vorkouden, vorkousyrityksen

1oi luvotlomon koylön seuroukseno.

Sompo-vokuutus on paros 1o voivollomin lopo suololo oulonne. Voin soitto
löhimmolle SAMPO-mrehelle, niin soo1le vokuutuksenne kunloon nopeosti

jo voitte nukkuo yonne levollisesti.
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VAHINKOVAKUUTUKSIA

Lohin Sompomies

on yhlo

lohello
kuin lcihin puhelin

